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ВЪВЕДЕНИЕ / PROFILE /
大特大学孔子学院简介
Институт
„Конфуций“
(ИК)
във
Великотърновския университет „Св. св. Кирил и
Методий“ съществува от 4 години. За този период
дейността му се разрастна значително и вече си
сътрудничи с 34 образователни институции (3
университета: Великотърновски университет,
Шуменски
университет
и
Икономически
университет – Варна, 21 училища, 7 детски
градини и 1 младежки център) в 10 населени места
в България (Велико Търново, Русе, Търговище,
Шумен, Варна, Бургас, Димитровград, Разград,
Попово и Сливен). В момента към Института
преподават 14 китайски доброволци, 1 лектор
и 2 български преподаватели по китайски език.
През изминалата учебна година в ИК във ВТУ се
обучаваха 4 езикови групи за възрастни, 2 по бизнес
китайски, 2 за деца в начална и предучилищна
възраст и се проведоха 2 подготвителни курса за
HSK/HSKK. Ежемесечно се провеждаха семинари
по тайчи, а през лятото на 2016 г. и по цигун.
От началото на тази учебна година започна
провеждането на курсове по китайски език в
още две образователни институции в гр. Велико
Търново – Американски колеж „Аркус“ и ДГ
„Соня“. Бяха открити две класни стаи „Конфуций“
към ВТУ – в СОУ „Васил Левски“ – гр. Русе, което
е второто по големина училище в България и
второто в страната с интензивно изучаване на
източни езици, както и в I ОУ „Христо Ботев“ – гр.
Търговище.
За отчетния период новопостъпилите
учебни пособия и материали са близо 1000
бр., като само през учебната 2015-2016 г. ИК
преразпредели над 500 учебници и помагала
на образователните институции, с които работи,
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което включи и цялостна подмяна на системите
учебници на специалностите с китайски език
във Великотърновския университет. За период
от 4 години по инициатива на ИК във ВТУ са
организирани редица мащабни мероприятия:
23 публични лекции, 4 семинара, 4 изложби,
3 международни конференции, 8 конкурса,

36 културни събития, измежду които 29 концерта
в различни градове в България и извън страната.
Институтът взе участие в шест престижни
фестивала в България и спечели редица награди.
През юли 2016 г. бе организиран и летен лагер
за ученици в Китай, а през септември 2016 г.
– образователен семинар по китайски език и
култура за кметове на общини и директори в КНР.
The Confucius Institute (CI) at St Cyril and St
Methodius University of Veliko Turnovo was found
4 years ago. During this period our CI developed
rapidly and now we cooperate with 34 educational
institutions (3 universities – in Veliko Tarnovo,
Shumen and Varna, 23 schools, 7 kindergartens
and 1 youth centre) in 10 towns in Bulgaria (Veliko
Tarnovo, Ruse, Targovishte, Shumen, Varna, Burgas,
Dimitrovgrad, Razgrad, Popovo and Sliven). 14
volunteers, 1 lecturer and 2 Bulgarian teachers teach
Chinese language at our CI. During the past academic
year 4 language groups for adults and 2 for kids were
held, as well as 2 preparatory courses for HSK and
HSKK, and 2 for Business Chinese. Tai chi seminars
were held every month, and Qigong classes during
the summer. Since the beginning of the present
academic year other new Chinese courses have been
started in two educational institutions – American
College “Arcus” and “Sonya” Kindergarten.
Two new Confucius Classrooms were
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opened – at “Vasil Levski” High School in the town of
Ruse, which is the second biggest school in Bulgaria
with incorporated intensive Chinese studies, and at
First Primary School “Hristo Botev” in the town of
Targovishte.
The newly received teaching materials
amount to nearly 1000 for the past year and in the
academic 2015-2016 our CI redistributed more
than 500 textbooks and teaching materials to the
educational institutions which it cooperates with,
including the complete substitution of the teaching
systems and textbooks for the Chinese classes at the
University of Veliko Tarnovo.
A number of big events initiated by the CI
at Tarnovo University took place for the last 4 years:
23 public lectures, 4 seminars, 4 art exhibitions, 3
international conferences, 8 competitions, and 36
cultural events were organized, 29 of which were
concerts in different Bulgarian towns and abroad. The
CI took part in 6 prestigious festivals in Bulgaria and
won a number of prizes. In July 2016 we organized
a summer camp in China for school students, and in
September 2016 – educational seminar for Chinese
language and culture in the PRC for municipality
mayors and school directors.
保加利亚大特尔诺沃圣·基里尔和圣·麦
托迪大学（以下简称“大特大学”）孔子学院创
立于2012年10月，由中国地质大学（武汉）与保
加利亚大特大学合作建设。四年期间，在孔子学
院总部/国家汉办的指导下，在中国地质大学（
武汉）与保加利亚大特大学的共同努力下，大特
大学孔子学院发展迅速，取得了可喜的成绩。
经过四年发展，孔子学院团队从最初的5
人发展到现有工作人员21人，包括：中外方院
长各1名，国家汉办公派汉语教师1名，公派汉语
教师志愿者14名，本土汉语教师2人，专职办公
室工作人员2人。现已在保加利亚大特市、鲁塞
市、特尔戈什维特市、舒门市、瓦尔纳市、布尔
加斯市、季米特洛夫格勒市、拉兹格勒市、波波
沃市和斯利文市等10座城市设立了34个教学点，
与这10座城市的34所教育机构建立了合作关系，
开展了丰富的汉语教学和文化活动，其中，包括
3所大学（大特大学、舒门大学和瓦尔纳经济大
学）、23所中小学、7所幼儿园和1家青年文化活
动中心。
2016年度，在这10座城市的34个教学点，
有超过1100余名中小学生和成年人在学习汉语。

孔子学院本部常年开设有《初级汉语》、《中
级汉语》、《高级汉语》、《商务汉语》（初
级）、《商务汉语》（高级）、《幼儿汉语》
、《HSK考试辅导》、《HSKK考试辅导》、《武
术——太极拳》、《武术——咏春拳》等面向不
同层次、不同需求的汉语课程和中国文化课程。
大特大学孔子学院下设两所孔子课堂。其中
一所是位于鲁塞市的瓦希尔·列夫斯基中学，该
中学是保加利亚第二大规模的中学，有着悠久的
历史，该学校开展汉语教学已达十余年，部分年
级已将汉语列为必修课程。另一所孔子课堂是特
尔戈什维特市第一学校，该校自2013年开展汉语
教学，汉语课程受到了学生的广泛欢迎。
2016年，经与保加利亚重要港口城市布
尔加斯市市政府协商，在该市4所中小学开始了
汉语教学，并面向成人开设了两个班次的汉语教
学。今年9月，在斯列文市的两所中学也已经正
式开展了汉语教学，面向该市成人的汉语教学课
程也已经开班授课。本学年10月，孔子学院还分
别在大特市美国中学和SONYA幼儿园设立了新的
汉语教学点。
2016年7月，孔子学院首次成功组织了中
学生访华夏令营，17位来自下设教学点的中学
生，参与了为期2周的夏令营，亲身体验了中
国悠久的历史和文化，感受到了现代中国的发
展。2016年9月，孔院首次成功组织了“教育官
员访华团”，8位来自各个教学点的政府官员和
校长前往中国，参加了为期两周的教育访问和文
化体验。
大特大学孔子学院教学资源继续得到扩
充，2016年新增汉语教材和中国文化类图书1000
余册。为支持各个教学点开展教学和文化活动，
孔子学院在2015—2016学年度向各个教学点和教
学机构赠送和借阅了500余本图书。
成立四年来，大特大学孔子学院举办了80
余场精彩的中国文化和语言推广活动，包括：36
场文化活动，3届国际会议，23场讲座，4场研讨
会，4场艺术展览，8场中国文化竞赛。特别需要
说明的是，36场文化活动中有29场文化活动是在
保加利亚各个城市（非孔子学院所在城市大特尔
诺沃市）举办的。大特大学孔子学院积极参与本
土文化建设，多次参加保加利亚著名的文化庆典
和节日游行，“借台唱戏”，在保加利亚的既有
本土文化节上，大力宣传中国语言和文化，取得
了不俗的成效。
相信在未来，大特大学孔子学院再接再
厉，将迎来更为辉煌灿烂的明天！
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УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ / BOARD OF ADVISORS
理事委员会
Проф. дпн Пламен Легкоступ (ВТУ, Ректор 2007-2015) – Председател на УС
Prof. Plamen Legkostup, Dr. Habil (UVT, Rector 2007-2015) – Chair
Plamen Legkostup 教授 (大特大学校长, 2007-2015) – 理事长

Проф. д-р Христо Бонджолов (ВТУ, Ректор) – Член на УС
Prof. Hristo Bondzholov, PhD (UVT, Rector) – Member of BoA
Hristo Bondzholov 教授 (大特大学校长) – 委员

Проф. Хао Фан - Зам.-председател на УС
Prof. Hao Fang (CUG, Vice-president) – Deputy Chair
郝芳教授 (中国地质大学〈武汉〉副校长)副理事长

Проф. Ма Чанчиен – Член на УС
Prof. Ma Changqian (CUG) – Member
马昌前教授（中国地质大学〈武汉〉）– 委员

Проф. Джан Лидзюн – Член на УС
Prof. Zhang Lijun (CUG) – Member
张立军教授（中国地质大学〈武汉〉）– 委员

Доц. Пеньо Пенев (ВТУ) – Член на УС
Assoc. prof. Penio Penev (UVT) – Member
Penio Penev 副教授 (大特大学)–委员

Доц. д-р Искра Мандова (ВТУ) – Член на УС
Assoc. prof. Iskra Mandova, PhD (UVT) – Member
Iskra Mandova 副教授 ,博士(大特大学) – 委员
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ДИРЕКТОРИ НА ИНСТИТУТ „КОНФУЦИЙ”
CI DIRECTORS / 孔子学院院长

доц. д-р Искра Мандова
Assoc. prof. Iskra Mandova, PhD
伊丝克拉•曼多娃 副教授，博士
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доц. д-р Лун Тао
Assoc. prof. Long Tao, PhD
龙涛 副教授，博士

НАШИЯТ ЕКИП / STAFF

师资队伍

Мартина Димитрова/ Ms. Martina Dimitrova
Пoмощник директор/ Assistant Director
玛蒂娜·季米特洛娃 院长助理

Нели Войнова/ Ms. Neli Voynova
Експерт организационна дейност/ Expert activities organization
内丽·沃伊诺娃 文化活动组织专员
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НАШИТЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ/OUR LECTURERS
汉语教师与志愿者
Фу Лей – лектор във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Велико Търново
Fu Lei – lecturer at UVT “StCyril and StMethodius” – Veliko Tarnovo
付蕾——公派汉语教师，工作地点：大特尔诺沃大学

Хъ Дзюндзие – доброволец в Институт „Конфуций“ – гр. Велико Търново
HE Junjie– volunteer at Confucius Institute – Veliko Tarnovo
何俊杰——汉语教师志愿者，工作地点：大特尔诺沃市

Джоу Чюен – доброволка в Институт „Конфуций“ – гр. Велико Търново
ZHOU Quan – volunteer at Confucius Institute – Veliko Tarnovo
周荃——汉语教师志愿者，工作地点：大特尔诺沃市

Шу Шан – доброволка в СОУ „Васил Левски“ – гр. Русе
SHU Shan – volunteer at “Vasil Levski” High School – Ruse
舒姗——汉语教师志愿者，工作地点：鲁塞市

Джан Къчи – доброволка в СОУ “Васил Левски” – гр. Русе
ZHANG Keqi – volunteer at “Vasil Levski” High School – Ruse
张苛琪——汉语教师志愿者，工作地点：鲁塞市

Джу Тиню – доброволка в гр. Търговище
ZHU Tingyu – volunteer in Targovishte
朱婷玉——汉语教师志愿者，工作地点：特尔戈维什特市

Ху Сюе – доброволка в гр.Търговище
HU Xue – volunteer in Targovishte
胡雪——汉语教师志愿者，工作地点：特尔戈维什特市

Ли Пан – доброволка в Икономически университет – гр. Варна
LI Pan – volunteer at University of Economics – Varna
李盼——汉语教师志愿者，工作地点：瓦尔纳市
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Дзън Тиенюн – доброволка в гр. Бургас
ZENG Tianyun – volunteer in Burgas
曾天云——汉语教师志愿者，工作地点：布尔加斯市

Жен Йенли – доброволка в гр. Бургас
REN Yanli – volunteer in Burgas
任艳丽——汉语教师志愿者，工作地点：布尔加斯市

Оуян Юдзюен – доброволка в ШУ “Еп. Константин Преславски” – гр. Шумен
OUYANG Yujuan – volunteer at Shumen University
欧阳宇娟——汉语教师志愿者，工作地点：舒门市

Дзин Джун – доброволка в гр. Димитровград
JIN Zhong – volunteer in Dimitrovgrad
金重——汉语教师志愿者，工作地点：季米特洛夫格勒市

Джао Паню – доброволка в гр. Сливен
ZHAO Panyu – volunteer in Sliven
赵盼钰——汉语教师志愿者，工作地点：斯列文市

Дзън Ли – доброволка в гр. Разград
ZENG Li – volunteer in Razgrad
曾丽——汉语教师志愿者，工作地点：拉兹格勒市

Джу Тинтин – доброволка в гр. Попово
ZHU Tingting – volunteer in Popovo
朱婷婷——汉语教师志愿者，工作地点：波波沃市

ГОДИШЕН ДОКЛАД / ANNUAL REPORT / 年度报告 2016

12

КУРСОВЕ И ОБУЧЕНИЯ
COURSES AND TRAININGS
课程和培训
ЕЗИКОВИ КУРСОВЕ
LANGUAGE COURSES
语言课程

През учебната 2015-2016 г. в ИК се
проведоха 4 езикови курса за възрастни
(начинаещи и напреднали), 2 по бизнес китайски,
2 за деца в предучилищна и училищна възраст и 2
подготвителни курса за HSK и HSKK.
During the 2015-2016 academic year the CI
at UVT held 4 language courses for adults (beginners
and advanced); 2 business Chinese courses, 2
for children in pre-school and school age, and 2
preparatory courses for HSK and HSKK.

自大特大学孔子学院创办以来，参加汉语课
程学习的人数逐年稳步增长，2015年有900余名
学员，2016年有1100余名学员在各个教学点参加
汉语课程和中国文化课程的学习。2015年-2016
年度，除了在各个大中小学开设常规汉语教学课
程之外，大特大学孔子学院面向社会人员，针对
他们的不同需求，常年开设《初级汉语》、《中
级汉语》、《高级汉语》、《商务汉语（初级）
》、《商务汉语（高级）》、《幼儿汉语》、
《HSK考试辅导》、《HSKK考试辅导》、《武术太极拳》、《武术-咏春拳》等汉语课程和中国
文化课程。
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НИВО НА КИТАЙСКИ ЕЗИК ‒ HSК И HSКК
HSK AND HSKK
汉语水平考试（HSK 和 HSKK）
За отчетния период ИK проведе три
изпита за придобиване на ниво на китайски език
– HSK и HSKK – през месеците декември, март и
май. На изпитите се явиха 72 ученици и студенти
от страната и чужбина.
For the period reported CI at UVT held 3
exams for acquiring of certificate for Chinese language
proficiency – HSK and HSKK – in December, March
and May. The exams were sat up by 72 students from
the country and abroad.

2015年12月、2016年3月和5月，应考生需
求，大特大学孔子学院成功举行了三次汉语水
平等级考试（每次考试同时开考笔试HSK和口语
HSKK）。在孔子学院精心组织的考前辅导的帮助
下，共有72名考生参加了考试，考试通过率超过
70%。考生涵盖了保加利亚全国各地，甚至一些
来自意大利、日本等其他国家的考生。

СЕМИНАРИ ПО БОЙНИ ИЗКУСТВА
MARTIAL ARTS SEMINARS
中华武术训练学习班
През отчетния период продължиха 究。
да се провеждат курсовете по тайдзичюен с
преподавател Борислава Лечева, магистър по
традиционни китайски спортове от Университета
Джъдзян, Китай. През лятото на 2016 г. започнаха
да се провеждат и семинари по цигун.
For the reported period the Institute
continued the trainings in Taichi, taught by Borislava
Lecheva, MA graduate of traditional Chinese sports
from Zhejiang University, China. In the summer of
2016 the CI started Qigong seminars as well.
孔子学院常年开设“中华武术——太极拳、
咏春拳研讨班”，在武术教师Borislava Lecheva的带领下学习太极拳和咏春拳。武术教师Borislava Lecheva毕业于浙江大学中国传统武术
专业，获得硕士学位，对中华武术有较深的研
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ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР ЗА КИТАЙСКИТЕ ДОБРОВОЛЦИ
TRAINING SEMINAR FOR CHINESE VOLUNTEERS
汉语教师志愿者培训

В периода 27-30 септември 2016 г. се
състоя обучителен семинар за новите китайски
преподаватели доброволци. Семинарът имаше
както образователен, така и опознавателен
характер. Той включваше дискусия по въпроси,
свързани с бъдещата им съвместна работа,
презентации с интересни факти за България,
запознаване с нейните забележителности,
култура и традиции, съвети за престоя им в
България и разбира се разходка из някои от
забележителностите на Велико Търново.

2016年9月27日至30日，大特大学孔子学院
对新到岗的11位汉语教师志愿者（其他3位志愿
者因签证原因暂未抵保到岗）进行了岗前培训。
培训内容十分丰富，力求打造“教学水平+文化
适应力+团队凝聚力”的师资培训模式。本次培
训讨论了志愿者教师未来一年的相关工作安排，
分享了关于保加利亚特有的文化特征，并介绍了
当地的风俗文化传统。培训内容都将在志愿者教
师未来的教学与生活中发挥重要的作用。培训期
间，所有志愿者教师在孔院工作人员的带领下，
一起参观了大特尔诺沃的城市风光。岗前培训很
好地提升了团队的凝聚力，对于未来工作的展开
From 27 to 30 September 2016 CI held 及大型文化活动的成功举办有着积极的影响作
a training seminar for the new Chinese volunteer 用。
teachers. The seminar had both educational and
cultural purpose. The training included a discussion
on matters related to their future work, presentation
with interesting facts about Bulgaria, introduction to
Bulgarian landmarks, culture and traditions, useful
tips for their stay in Bulgaria, and of course a walk
around some of the sights in Veliko Tarnovo.

ГОДИШЕН ДОКЛАД / ANNUAL REPORT / 年度报告 2016

КУЛТУРНИ СЪБИТИЯ / CULTURAL EVENTS
中国文化推广活动

15

КИТАЙСКАТА НОВА ГОДИНА В ГР. ДИМИТРОВГРАД
CONCERT FOR THE CHINESE NEW YEAR IN DIMITROVGRAD

季米特洛夫格勒市举办2016“小城之春”中国文化节暨春节联欢会

На 22.01.2016 г. Институт „Конфуций“
във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, Община
Димитровград и ОП „Детски и младежки
център“ организираха концерт по случай
китайската Нова година в гр. Димитровград. В
него участваха ученици от ЕГ „Д-р Иван Богоров“,
ПМГ „Иван Вазов“, ОУ „Алеко Константинов“, ОУ
„Пенчо Славейков“ и СОУ „Любен Каравелов“,
преподаватели доброволци по китайски език,
денсцентър „Галаксико“, детска вокална група
„Слънчогледи“ и др. Програмата включваше танци,
песни, модно шоу, пантомима, демонстрации
на кунгфу, изпълнение на танц с дракон, а
преди началото на концерта 12 преподаватели
доброволци представиха характерните за страната
чаена церемония, калиграфия, китайски рисунки,
хранене с клечки и др. Сред официалните гости
бяха кметът на Община Димитровград – г-н
Иво Димов, съветникът по културни въпроси в
посолството на Китай в България – г-н Ин Яли,
председателят на Общинския съвет – г-жа Гергана
Кръстева, председателят на Българо-китайското
дружество в Димитровград – г-н Николай Янев,
директорът на Институт „Конфуций“ – доц. Лун Тао
и др.
On 22 January 2016 CI at UVT, Municipality
Dimitrovgrad and the city’s Youth Centre organized
a concert for the Chinese New Year in Dimitrovgrad.
Among the participants were students from “Dr.
Ivan Bogorov” Language School, “Ivan Vazov”

School of Mathematics, “Aleko Konstantinov”
Primary School, “Pencho Slaveykov” Primary School,
“Luben Karavelov” High School, Chinese volunteers,
“Galaxico” Dance Centre, children’s vocal group
“Slanchogledi”, to name but a few. The program
included dancing, songs, fashion show, pantomime,
kung fu demonstration, Dragon dance, and before the
start of the concert 12 Chinese volunteers presented
the typical Chinese tea ceremony, calligraphy,
Chinese paintings, showed how to use chopsticks,
etc. Official guests at the ceremony were the mayor
of Dimitrovgrad Municipality – Mr. Ivo Dimov, Ying
Yali – counsellor of the Chinese Embassy in Bulgaria,
in charge of the culture matters, the Chair of the Town
council – Mrs. Gergana Krasteva, the Chairman of
the Bulgarian-Chinese society in Dimitrovgrad – Mr.
Nikolay Yanev, the director of the CI in UVT – assoc.
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prof. Long Tao, and others.
2016年1月22日，大特尔诺沃大学孔子学院
2016“小城之春”中国文化节暨春节联欢会在
季米特洛夫格勒市举行。季米特洛夫格勒市市长
伊沃·迪末夫、市议会主席格力甘娜·卡拉斯提
娃、中国驻保加利亚大使馆文化参赞尹亚利和孔
子学院中方院长龙涛等出席活动。联欢会开始
前，孔子学院全体汉语教师和志愿者邀请当地市
民共同体验中国文化。书法、剪纸、茶艺、中国
结、图片展等展台前挤满了市民。市民们纷纷表
达出对中国文化的浓厚兴趣。
来自“Dr.Ivan Bogorov”语言学校和“Ivan
Vazov”高中、“Aleko Konstantinov” 小学,
“Pencho Slaveykov” 小学, “Luben Kara- 和“Slanchogledi”儿童演唱组合代表参加了本
velov” 中学的学生；“Galaxico” 舞蹈中心 次晚会。保加利亚姑娘们身着中国服饰，手持大
红灯笼，以舞蹈《好日子》拉开了晚会帷幕。整
场演出精彩纷呈，来自五所中小学的学生表演了
精彩的汉语节目。民族的就是世界的，保国姑娘
带来了美轮美奂的旗袍秀《一帘幽梦》让观众惊
叹，掌声雷动。中国功夫、太极扇、中国歌曲、
民族舞蹈、诗歌朗诵，让观众沉浸在中国文化特
色的节日气氛中。
伴着铿锵有力的鼓点，一条巨龙出现在舞台
上，观众们纷纷起立欢呼，龙灯舞将晚会气氛推
向高潮。晚会结束后，观众久久不愿离去，许多
观众又聚集在文化体验的展台，与汉语教师们交
谈、合影，纷纷对晚会赞不绝口。
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„ВЕСЕЛА КИТАЙСКА НОВА ГОДИНА“ – ГР. В.ТЪРНОВО
CONCERT “HAPPY CHINESE NEW YEAR” – VELIKO TARNOVO
大特尔诺沃市举办“欢乐春节”新年音乐会

На 31 януари 2016 г. в Голямата зала на
Община Велико Търново се проведе концерт
с традиционни китайски инструменти – пипа,
арху, хулусъ, бамбукова флейта. Гостуващите
изпълнители от Китай, сред които и големият
майстор на пипа Ту Шансян, поздравиха публиката
по случай настъпващата Година на маймуната с
едни от най-популярните китайски мелодии. Освен
тях музикантите бяха подготвили и две български
песни – „Моя страна, моя България“ и „Една
българска роза“, а в края на вечерта г-н Ту Шансян
изправи публиката на крака с изпълнението си
на българския химн. На концерта гостуваха и хор
„Родна песен“ – гр. Търговище, които подгряха
публиката с три песни – две на китайски и една
на български език. В изпълнението се включиха и
преподавателките към Институт „Конфуций“ в гр.
Търговище.

On 31 January 2016 CI organized a concert
with traditional Chinese instruments (pipa, erhu,
hulusi, bamboo flute) in the Big hall of Veliko Tarnovo’s
Тownhall. The guest musicians from China, including
the prominent pipa master Tu Shanxiang, greeted
the audience for the upcoming Year of the Monkey
with some of the most popular Chinese tunes. In
addition, the musicians played two Bulgarian songs
– “My Country, My Bulgaria” and “A Bulgarian Rose”.
The highlight of the evening was Tu Shanxiang’s
performance of the Bulgarian National Anthem
which made the audience rise to their feet. Guest
performers at the concert were choir “Rodna Pesen”
– Targovishte, who “warmed-up” the audience with
three songs – two Chinese and one Bulgarian. The
CI’s volunteers in Targovishte also sang with the choir.
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2016年1月31日，大特尔诺沃大学孔子学院
与中国驻保加利亚大使馆联合举办了一场极具中
国特色的“欢乐春节”新春音乐会，大特尔诺沃
大学校长赫里斯托·邦卓洛夫、中国驻保加利亚
大使馆文化参赞尹亚利等出席音乐会，与200余
名民众一同欣赏中国民乐演出。演出开始前，保
加利亚特尔戈维什特市合唱团与孔子学院教师合
作，演唱了歌曲《茉莉花》《洪湖水浪打浪》，
演出现场气氛活跃。
音乐会邀请了国际琵琶大师涂善祥与河北省
国色女子乐坊同台演出。《对花》《战马奔腾》
《白帝城》《月光下的凤尾竹》《赛马》等中国
民乐名曲让观众如痴如醉，现场掌声不断；女
子乐坊演奏的保加利亚名曲《我的保加利亚我的
祖国》《保加利亚玫瑰》，带来惊喜连连；涂善
祥先生用琵琶演奏的保加利亚歌曲《亲爱的父母
邦》更是引起全场观众大合唱，掀起演出高潮。
本次“欢乐春节”新春音乐会，是文化部、
中国驻保加利亚大使馆、河北省文化厅联合举办
的2016“欢乐春节-走进保加利亚”系列活动的

一部分，由大特尔诺沃大学孔子学院协办。在音
乐会结束以后，“欢乐春节”综艺晚会在大特
尔诺沃市文体中心举行，来自中国河北艺术家们
的精彩文艺演出和剪纸、面塑、蛋雕等春节民俗
展演，带给保加利亚观众一份来自中国的新春贺
礼，让当地民众了解了中国农历新年，近距离体
验中国传统文化。
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ГАЛАКОНЦЕРТ „ПРОЛЕТЕН ПРАЗНИК“ – ГР. ВАРНА
GALA CONCERT “SPRING FESTIVAL” – VARNA
瓦尔纳市举办“欢乐春节-琵琶大师涂善祥专场民乐演奏会”
С галаконцерт под надслов „Пролетен
празник“ бе отбелязана китайската Нова година и
в гр. Варна. На 1 февруари 2016 г. в Драматичен
театър „Стоян Бъчваров“ световноизвестни
музиканти, гостуващи от Китай, изпълниха едни
от най-красивите китайски мелодии на едни
от най-популярните традиционни китайски
инструменти – пипа и арху. Преди началото на
празничния концерт във фоайето пред залата
бяха представени китайски занаяти.
The Chinese New Year was celebrated in
Varna with a concert “Spring Festival”. On 1 February
2016 in Drama Theatre “Stoyan Bachvarov” the
world-famous Chinese musicians played some of
the most beautiful Chinese melodies on some of
the most popular traditional instruments – pipa and
erhu. Before the concert in the foyer in front of the
hall there was a workshop with Chinese crafts.

2月1日晚，在瓦尔纳市立“Stoyan
Bachvarov”剧场，著名琵琶演奏家涂善祥、保加利
亚女钢琴家博茨赫娜和中国二胡演奏家白玉联袂
献上了一场精彩的中国民族音乐会。一首首中国
乐曲带领三百多名当地观众走进了长江三峡、内
蒙古大草原、新疆天山……优美的中国民族音乐
令全场观众如醉如痴。
在音乐会开始之前，主办方还匠心独帜地在
大厅休息室设置了传统中国工艺展台，以供到访
嘉宾观赏。

„ДОКОСВАНЕ ДО КИТАЙ“ – ГР. РАЗГРАД
“A TOUCH OF CHINA” – RAZGRAD
拉兹格勒市举办“感触中国”春节晚会
На 19 февруари учениците от Гимназията
с преподаване на чужди езици „Екзарх Йосиф“
в гр. Разград за пръв път отбелязаха китайската
Нова година. По време на събитието „Докосване
до Китай“ възпитаниците на учителката Лю Сяоуън
изпълниха песни и танци, типични за фолклора на
източноазиатската държава. Младежите показаха
и постигнатите резултати в усвояването на новия
език, като представиха стихове и диалози на
китайски.
On 19 February the pupils from Foreign
Language School “Ekzarh Yosif” – Razgrad, celebrated
the Chinese New Year for the first time. At “Touch
China” еvent, the students of the teacher Lv Xiaowen
performed typical dances and songs from the
Eastern Asian country. The youngsters showed their
knowledge in the language by reciting verses and
dialogues in Chinese.

2月19日，来自拉兹格勒“Ekzarh Yosif”
外国语学校的小学生们第一次齐聚一堂，共迎中
国新年。在本场“感触中国”春节晚会活动中，
汉语教师志愿者吕晓文指导学生们表演了具有典
型东亚风格的歌舞。学生们还纷纷通过“汉语诗
词背诵”、“汉语情景对话”等方式，向观众们
展示了他们的汉语知识和学习水平。
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КИТАЙСКАТА НОВА ГОДИНА В ГР. РУСЕ
CHINESE NEW YEAR CELEBRATIONS IN RUSE
鲁塞市举办“多瑙河畔闹元宵”晚会
СОУ „Васил Левски“ – гр. Русе и Институт
„Конфуций“ към ВТУ по традиция отбелязаха
настъпването на Новата година по лунния
календар. На 25 февруари 2016 г. в „Канев център“
учениците и преподавателите доброволци по
китайски език направиха изложба на китайски
изкуства, демонстрация на калиграфия и чаена
церемония и изнесоха концерт с китайски
традиционни песни и танци, тайчи, танц на
дракона, томбола и други изненади.

“Vasil Levski” High School and Confucius
Institute at UVT by tradition celebrated the Chinese
Lunar New Year. On 25 February in “Kanev Centre”
Bulgarian students and Chinese volunteers organized
an exhibition of Chinese arts, demonstrated
calligraphy and tea ceremony and gave a concert
with traditional Chinese songs and dances, taichi,
Dragon dance, lottery and other surpises.

2月25日晚，保加利亚大特尔诺沃大学孔子学
院在其下设教学点鲁塞瓦希尔·列夫斯基中学举
办2016“金猴贺岁” 元宵联欢会。鲁塞大学校长
韦林查娜·彭切娃，瓦希尔·列夫斯基中学校长
加林·甘切夫等嘉宾与瓦希尔·列夫斯基中学师
生以及当地民众等800余人欢聚一堂闹元宵。
瓦希尔·列夫斯基中学的学生表演了众多精
彩节目。一曲活泼可爱的《拍拍小手点点头》拉
开了联欢会的序幕，随后的舞蹈《茉莉花》令观
众眼前一亮。学生们还表演了新疆舞、傣族舞等
中国民族舞蹈以及当下流行的劲歌热舞，令观众
赞不绝口。太极扇、旗袍秀和舞龙表演更是广受
好评。晚会还设置了抽奖环节与观众进行互动，
幸运观众获赠中国著名景点拼图、相关书籍等礼
品。最后，龙涛院长向通过2015年度HSK考试的5
名中学生颁发了等级证书，鼓励他们继续努力学
习汉语。
晚会开始前，孔院教师邀请当地民众进行了
书法、国画、剪纸、茶艺、中国民俗游戏等文
化项目的体验，鲁塞市民积极参与，现场热闹非
凡。当地多家电视台、广播等新闻媒体对此次活
动进行了采访报道。
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„КИТАЙ – БЛИЗЪК И ДАЛЕЧЕН“ – ГР. ПОПОВО
LANTERN FESTIVAL “CHINA – NEAR AND FARAWAY” – POPOVO
波波沃市举办“春之声”音乐会
На 24 март 2016 г. в Народното читалище
в гр. Попово се проведе празник на китайските
фенери под надслов „Китай – далечен и близък“,
организиран съвместно от Институт „Конфуций“,
Народно читалище „Св. св. Кирил и Методий –
1882“ и Сдружение „Приятели на Китай“.
Ученици от три училища в града – ОУ
„Любен Каравелов“, Гимназия „Христо Ботев“
и Професионална гимназия по техника и лека
промишленост, които изучават китайски език
от близо шест месеца, показаха своите знания и
умения по китайски език и култура. Програмата
включваше още танцови изпълнения на Студио за
модерен балет, Формация „Чар“ и ТФ „Северняче“,
песен,
изпълнена
от
преподавателкитедоброволки към Институт „Конфуций“ –
Лю Сяоуън и Лиу Юейоу, демонстрация на
китайска калиграфия, представена от Чи
Шуънфан, презентация за Китай, изнесена от
преподавателката по китайски език в гр. Попово
– Джао Хунйе, а във фоайето пред залата имаше
демонстрация на традиционни китайски занаяти
и чаена церемоня. След вълнуващия концерт
гостите и участниците пуснаха летящи китайски
фенери в небето.

On 24 March 2016 CI at UVT, Community
centre “St Cyril and St Methodius – 1882”, and
“Friends of China” society organized a concert under
the name “China – Near and Faraway” to celebrate
the Lantern Festival.
Students from three schools in the town –
Primary School “Luben Karavelov”, “Hristo Botev”
High School and Professional School of Technology
and Light Industry, who have been studying Chinese
for nearly six months, demonstrated their knowledge
and skills in Chinese language and culture. The
program included dances by Studio for Modern
Ballet, “Charm” formation, DF “Severnyache”, a song
by Lv Xiaowen and Liu Yueyou – volunteers at CI,
Chinese calligraphy, demonstrated by Qi Shunfang,
presentation about China by the Chinese volunteer in
Popovo – Zhao Hongye. There was a demonstration
of traditional Chinese crafts and tea ceremony in the
foyer in front of the hall. After the exciting concert
the guests and performers released Chinese lanterns
into the sky.
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2016年3月24日，保加利亚大特尔诺沃大学
孔子学院在其下设教学点波波沃市举办2016“春
之声”音乐会。孔子学院理事会理事长普拉门·
列格斯科图普、外方院长伊丝克拉·曼多娃、波
波沃市多个学校的校长和师生以及当地民众300
余人齐聚一堂，庆祝春天的到来。来自 “Luben
Karavelov”小学, “Hristo Botev” 中学 和
轻工业职业技术学校三所学校的学生们，都是学
习了近6个月汉语的学生，他们用汉语来阐释自
己做学的知识和技艺。小学生们表演了五步拳、
歌曲《头发肩膀膝盖脚》等节目，精彩的表演赢
得了全场热烈的掌声。晚会中，学生们还表演了
精彩的书法。

ПРАЗНИК НА КИТАЙСКИЯ ЕЗИК И КУЛТУРА – ГР. ВАРНА
CHINESE LANGUAGE AND CULTURE DAY – VARNA
瓦尔纳举办“走进中国”文化节
През месец май в гр. Варна по инициатива
на Институт „Конфуций“ и Център „Иновации и
развитие” при Икономическия университет във
Варна се проведе празник на китайския език
и култура. Гости бяха майстор Шън Фей и част
от неговите ученици от клуб „Sheng shi Taiji Bagua“ – Варна, които направиха демонстрация на
тайдзичюен.
CI and Centre Innovation and Development
at the University of Economics – Varna organized
a Chinese Language and Culture Day. Guests at
the event were Master Sheng Fei and some of his
students from club “Sheng Shi Taiji Bagua” – Varna,
who demonstrated the martial art.

瓦尔纳经济大学管理学院副院长瓦西列娃和
该校师生、大特大学孔院中方院长龙涛等参加了
此次活动。晚会在瓦尔纳法语学校中文班学生们
的歌舞《对面的女孩看过来》中拉开了序幕。学
生们稚嫩的中文发音，可爱的笑容和充满活力的
舞蹈吸引了全场观众。由太极拳大师盛飞带领的
武术团队为观众呈现了太极拳和八卦掌表演。柔
中带刚的太极拳表演令现场观众连连称赞。晚会
特邀了索非亚孔院下属教学点瓦尔纳数学中学的
学生们表演了根据中国神话改编的音乐剧《嫦娥
奔月》。学生们生动的表演，精彩的PPT呈现，
使这个古老的中国神话故事感染了在场观众。孔
院汉语教师亓顺芳现场展示了中国书法的魅力。
现场观众纷纷要求上台向亓顺芳学习书法。
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ОТКРИВАНЕ НА КЛАСНА СТАЯ „КОНФУЦИЙ“ В ГР. ТЪРГОВИЩЕ
OPENING OF CONFUCIUS CLASSROOM IN TARGOVISHTE
特尔戈维什特市第一学校孔子课堂举行揭牌仪式
На 29 март 2016 г. в I ОУ „Христо
Ботев“ в гр. Търговище официално бе открита
първата класна стая „Конфуций“ към Институт
„Конфуций“ във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“.
На церемонията по откриването присъстваха
директорите нa Инcтитyт „Конфуций“ доц. д-p
Иcкpa Мaндoвa и дoц. д-p Лyн Tao, г-н Ин Яли и
г-жа Гу Фан от отдел „Култура“ при Посолството
на КНР в Р България, проф. дпн Пламен Легкоступ
– ректop нa ВTУ „Св. cв. Киpил и Мeтoдий“
(мандат 2007-2015) и председател на УС на ИК,
кметът на гр. Търговище – д-р Дарин Димитров,
председателят на Общинския съвет инж. Хатидже
Алиева, областният управител Светлин Бонев,
зам.-кметовете Емине Якубова, Диян Дечев,
Валентин Велчев и Митко Панайотов, секретарят
на Община Търговище Христалина Халачева и др.
Г-жа Петя Панайотова представи мултимедийна
презентация, посветена на изучаването на
китайски език в гр. Търговище и партньорските
отношения между Институт „Конфуций“ и I ОУ
„Христо Ботев“ през изминалите три години, а г-ца
Мън Линин представи кратък демонстративен
урок със своите ученици в начална училищна
възраст. Официалното откриване на класна
стая „Конфуций“ бе последвано от тържествен
концерт по случай китайската Нова година, който
се проведе в концертна зала на ОНЧ „Напредък“. В
него взеха участие училищата и детските градини,
в които се изучава китайски език, както и различни
градски състави.

The first Confucius Classroom at CI-UVT was
officially opened on 29 March 2016 in Primary School
“Hristo Botev”, Targovishte. The opening was attended
by CI’s directors assoc. prof. Iskra Mandova,PhD,
and assoc. prof. Long Tao, PhD, Mr. Ying Yali and
Mrs. Gu Fang from the Culture department at the
PRC’s embassy in Bulgaria, prof. Plamen Legkostup,
PhD, rector of UVT (2007-2015) and chairman of
the BoA of CI, the mayor of Targovishte – Dr. Darin
Dimitrov, the chairman of the city council – eng.
Hatidzhe Alieva, the city governor Svetlin Bonev, the
vice mayors Emine Yakubova, Dian Dechev, Valentin
Velchev and Mitko Panayotov, the secretary of
Municipality Targovishte Hristalina Halacheva, etc.
Mrs. Petya Panayotova delivered a presentation on
Chinese language teaching in Targovishte and the
partner relations between Confucius Institute and
First Primary School “Hristo Botev” in the last three
years, while Ms. Meng Linying demonstrated a lesson
with her primary school students.
The official opening of the Confucius
Classroom was followed by a gala concert for the
Chinese New Year in the concert hall of community
centre “Napredak”. Schools and kindergartens with
Chinese classes and different art groups from the
town participated in the concert.
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2016年3月29日，保加利亚大特尔诺沃大学
孔子学院下属的特尔戈维什特市第一学校孔子课
堂举行揭牌仪式。特尔戈维什特市市长季米特洛
夫、副市长博涅夫、孔子学院理事会理事长普拉
门·列格斯科图普、中国驻保加利亚大使馆文化
参赞尹亚利等各界嘉宾出席了仪式。季米特洛夫
市长在致辞中表示，第一学校孔子课堂的揭幕在
特尔戈维什特市是一个历史性的时刻。他希望中
保两国加强经济和文化交流，祝福两国人民友谊
长青。第一学校校长迪米特·亚力克西表示将尽
全力促进汉语和中国文化在第一学校以及特尔戈
维什特市的推广。
随后，嘉宾们在装修一新的孔子课堂观摩了
汉语教师蒙林英给孩子们上的汉语课，并参观
中国历史与文化图片展、民族服饰和中国工艺品
展。在当晚的庆祝晚会上，学生们用PPT向观众介
绍了中国。不同年龄段的学生以文艺表演汇报自
己的汉语学习成果，表达他们对汉语和中国文化
的喜爱。他们表演了小合唱 《我的家里》 、独
唱《歌唱祖国》 、舞蹈《小苹果》等节目，特尔
戈维什特市合唱团与汉语教师共同演唱了《好一
朵茉莉花》和《洪湖水浪打浪》，将晚会气氛推
向高潮。新华社、保加利亚NRG News等数家媒体
对揭牌仪式进行了全程报道。
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ОТКРИВАНЕ НА КЛАСНА СТАЯ В СОУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ – ГР. РУСЕ
OPENING OF CONFUCIUS CLASSROOM AT “VASIL LEVSKI” HIGH SCHOOL – RUSE
鲁塞市瓦希尔•列夫斯基中学孔子课堂举行揭牌仪式
На 14 април 2016 г. се проведе
тържественото откриване на втората класна стая
към Институт „Конфуций“ при ВТУ „Св. св. Кирил и
Методий“ в най-голямото русенско училище СОУ
„Васил Левски“.
The second Confucius Classrom at CI at UVT
was opened on 14 April 2016 in the biggest school in
Ruse – “Vasil Levski” High School.

2016年4月14日，保加利亚大特尔诺沃大学
孔子学院下设的鲁塞市瓦希尔·列夫斯基中学
孔子课堂举行了揭牌仪式。鲁塞大学校长韦林查
娜·彭切娃、孔子学院理事会理事长普拉门·列
格斯科图普、鲁塞中学校长加林·甘彻夫及孔子
学院中外方院长等嘉宾出席了本次活动。
加林·甘彻夫校长在致辞中对孔子学院总部
给予的大力支持表示感谢，并表示将尽全力继续
支持汉语教学和文化活动的开展。瓦希尔·列夫
斯基中学汉语教师杨彦歆介绍了该校汉语教学活
动开展情况。随后，孔子课堂学生表演了精彩的
文艺表演。民族舞蹈《茉莉花》、功夫扇表演以
及小合唱《相亲相爱》等节目赢得嘉宾和观众的
热烈掌声。
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ФЕСТИВАЛ НА КИТАЙСКОТО КИНО ВЪВ В.ТЪРНОВО,
ТЪРГОВИЩЕ И ПОПОВО

CHINESE FILM FESTIVAL IN VELIKO TARNOVO,
TARGOVISHTE AND POPOVO
大特尔诺沃市、特尔戈维什特市和波波沃市三城同办
“中国电影节”
Тази година Институт „Конфуций“ във ВТУ
за пореден път организира фестивал на китайското
кино, който се състоя в три града – В.Търново (1620 май), Търговище (16-22 май) и Попово (1726 май). Кинoфестът и на трите места бе открит
от дoц. д-p Андроникa Мàртoнoвa, специалист
по азиатско кино в Инcтитyтa зa изcлeдвaнe нa
изкуствaтa към БАН.
This year CI at UVT again organized a Chinese
Film Festival in three towns – Veliko Tarnovo (16-20
May), Targovishte (16-22 May) and Popovo (17-26
May). The festival in all towns was opened by assoc.
prof. Andronika Martonova, PhD expert on Asian
cinema at the Institute of Art Studies at the Bulgarian
Academy of Science.

2016年5月期间，大特尔诺沃孔子学院在大
特尔诺沃市（5.16-5.20），特尔戈维什特市
（5.16-5.22）和波波沃市（5.17-5.26）三个城
市共同举办了“中国电影节”。保加利亚艺术科
学院Andronika Martonova 副教授出席了三个城
市的“中国电影节”开幕仪式。
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МАСКАРАДЕН ФЕСТИВАЛ „КУКЕРЛАНДИЯ“ В ГР. ЯМБОЛ
MASK FESTIVAL “KUKERLANDIA” – YAMBOL
参加扬博尔市举办的“国际面具节”

На 27 февруари 2016 г. учениците от
СОУ „Васил Левски“ – гр. Русе се включиха в
маскарадното дефиле на един от най-престижните
фестивали в България, където автентичният
китайски дракон даде още по-голяма пъстрота на
събитието.
В тазгодишното издание на фестивала
взеха участие рекорден брой групи – общо 72,
сред които маскарадни и фолклорни състави от
Румъния, Турция, Сърбия, Македония, Молдова и
Русия.
On 27 February 2016 students from “Vasil
Levski” High School – Ruse participated in the mask
defile at one of the most prestigious festivals in
Bulgaria. The authentic Chinese dragon added spice
to the bright atmosphere of the event.
This year’s festival was attended by a record
number of groups – a total of 72 including mask and
folk groups from Romania, Turkey, Serbia, Macedonia,
Moldova and Russia.

2016年2月27日，在孔子学院的组织下，孔
院汉语多位教师，同下设孔子课堂鲁塞市瓦希
尔·列夫斯基中学的学生一起参加了保加利亚最
负盛名的节日之一“扬博尔国际面具节”。学生
们举着中国龙灯，表演龙灯舞蹈，以及中国武
术，成为节日上一道亮丽的风景。
参与本届面具节活动的人数创造了历史新
高，共有72支来自罗马尼亚，土耳其，塞尔维
亚，马其顿，摩尔多瓦和俄罗斯的民间队伍参加
了本届“面具节”，盛况空前。
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ВАРНЕНСКИ ПРОЛЕТЕН КАРНАВАЛ 2016
VARNA SPRING CARNIVAL 2016
参加瓦尔纳市举办2016“新春狂欢盛典”
Изпълнение с дракон, изпълнение на танц с
червени фенери, демонстрация на тайчи и синдзянски
костюми представиха ученици от СОУ „Васил Левски“ –
гр. Русе съвместно с Институт „Конфуций“ при ВТУ „Св.
св. Кирил и Методий“ на Варненския пролетен фестивал
на 26 март 2016 г., като се класираха в три от категориите
и спечелиха първо място за най-добра гигантска фигура
или маска, трето място за най-добра маска и костюм
от българския или чуждестранния обреден фолклор
и трето място за най-добър фолклорен костюм на
представения етнос.
At Varna’s Spring Carnival on 26 March 2016
students from “Vasil Levski” high school in Ruse and CI at
UVT presented a Dragon dance, Red lantern dance, Xinjiang
dance and a taichi demonstration. Our participants were
ranked in three of the categories and won a first place in the
best giant figure/mask category, third place in the best mask
and costume from Bulgarian or foreign folklore category, and
also a third place in the best folk costume of the presented
ethnic group category.

2016年3月26日，在孔子学院的组织下，孔院
汉语多位教师，同下设孔子课堂鲁塞市瓦希尔·列
夫斯基中学的学生一起参加了瓦尔纳市举办的“新
春狂欢盛典”活动。学生们为观众带来了“舞龙”
，“灯笼舞”，“新疆舞”和“太极”等表演和竞
赛，最终获得了“最佳巨型面具（道具）奖”第一
名，以及“最佳民俗面具和服装奖”第三名和“最
佳民间服装奖”第三名的好成绩。
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ФЕСТИВАЛ „ОТВОРЕНО СЪРЦЕ“ В ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО
“OPEN HEART” FESTIVAL IN VELIKO TARNOVO
参加大特尔诺沃市举办“放飞心灵”城市文化节
Фестивалът „Отворено сърце“, който
се проведе за тринадесета поредна година в гр.
В.Търново, съчетава традиции, занаяти, елементи
от приказния и музикалния фолклор, историята,
бита и културата на българския, ромския, турския
и други етноси, представени по неповторим начин
от децата на България и останалите държави,
участващи в него. Институт „Конфуций“, заедно
с учениците от СОУ „Васил Левски“ – гр. Русе, бе
поканен да участва във фестивалното шествие по
централните улици на града, наречено „Парад
на нациите“, където най-голямата атракция за
всички присъстващи бе китайският дракон, а
преподавателите доброволци към Института
се включиха във Фестивала с демонстрация
на калиграфия и китайски занаяти пред МДТ
„Константин Кисимов“.
The 13th “Open Heart” festival in Veliko
Tarnovo combines tradition, crafts and elements
from the fairy-tales, folk music, history, lifestyle and
culture of Bulgarian, Romany, Turkish and other
ethnic groups, uniquely presented by children from
Bulgaria and other countries. CI and the students
from “Vasil Levski” high school in Ruse were invited to
take part in the “Parade of the Nations” – the festive
procession in the city’s central streets the highlight of
which was the Chinese dragon. CI’s volunteer teachers
participated in the festival with a demonstration of
calligraphy and Chinese crafts in front of Music and
Drama Theatre “Konstantin Kisimov”.

2016年6月，大特大学孔子学院参加了由大
特尔诺沃市政府举办的第十三届“放飞心灵”城
市文化节活动。此次文化节融合了中国、保加利
亚、土耳其等多个国家的文化元素，例如各国童
话故事、民间乐曲、历史、生活方式等，来自这
些国家的孩子们用生动活泼的方式，为民众带来
了一场视觉盛宴。此外，大特尔诺沃孔子学院和
鲁塞市瓦希尔·列夫斯基中学的学生受邀参加在
市中心街道举办的“城市大游行”，舞动的“中
国龙”十分抢眼。于此同时，在Konstantin Kisimov音乐剧院，孔子学院的志愿者教师们还向
民众展示了中国书法和传统的手工艺品，获得了
民众的广大好评。
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ФЕСТИВАЛ „МУЗИТЕ“ 2016 В ГР. СОЗОПОЛ
“THE MUSES” FESTIVAL 2016 IN SOZOPOL

大特尔诺沃孔子学院参加索佐波尔2016缪斯国际青少年文化节

През юли 2016 г. Институт „Конфуций“
във ВТУ участва като партньор в Международния
младежки фестивал на изкуствата „Музите“ в гр.
Созопол, който ежегодно се организира от Община
Созопол и Сдружение „Музите“. Единадесетото
издание на фестивала се проведе под патронажа
на г-жа Маргарита Попова – вицепрезидент
на Р България. Тази година фестивалът събра
участници от 19 държави: Литва, Русия, Молдова,
Гърция, Виетнам, Естония, Финландия, Украйна,
Китай, Румъния, Словакия, Танзания, Полша,
Америка, Беларус, Латвия, Индонезия, Япония и
България. Институт „Конфуций“ беше и участник
във Фестивала. Учениците от СОУ „Васил Левски“
– гр. Русе се представиха с Танц на дракона по
време на тържественото откриване на втората
сесия на Фестивала, а ежедневните работилници
за традиционни китайски занаяти, разположени
пред театър „Аполония“, разкриваха красотата
и екзотиката на древната китайска култура пред
хиляди туристи и участници във фестивала в
продължение на пет дни. Журито присъди на
Институт „Конфуций“ във ВТУ две специални
награди – за Танца с Дракон и за ателието за
китайски занаяти, а организаторите отличиха
цялостното представяне на Института с гранпри.
In July 2016 the CI at UVT partnered the
International Youth Festival-Contest of Arts “Muzite”
(“The Muses”) in the town of Sozopol, annually
organized by Sozopol Municipality and “Muzite”
Association. The 11th edition of the festival was
under the patronage of Mrs. Margarita Popova – vicepresident of the Republic of Bulgaria. 19 countries
participated in this year’s festival: Lithuania, Russia,
Moldova, Greece, Vietnam, Estonia, Finland, Ukraine,
China, Romania, Slovakia, Tanzania, Poland, the USA,
Belarus, Latvia, Indonesia, Japan, and Bulgaria. The
Confucius Institute also participated in the festival.
The students from “Vasil Levski” High School
performed the Dragon dance at the grand opening of
the festival’s second session. In five consecutive days
the workshops with traditional Chinese crafts in front

of “Apolonia” theatre introduced the fascination and
exotic character of the ancient Chinese culture to
thousands of tourists and participants in the festival.
The jury awarded CI with two special prizes – one for
the Dragon dance and one for the workshop, and the
organizers honoured the CI’s overall performance
with a Grand Prix.
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2016年7月10日至16日，大特尔诺沃孔子学院团
队受邀前往索佐波尔参加第十一届缪斯国际青少年
文化节。今年的文化节上，组委会邀请了来自拉脱
维亚、俄罗斯、罗马尼亚、乌克兰等19个国家的艺
术团体。大特尔诺沃大学孔子学院首次受文化节邀
请，经过2个多月的准备，派出了由中方院长龙涛
带领的24人孔院团队，参加了文化节游行、民族歌
舞专场开场表演以及文化体验三个环节。在文化节
游行中，孔子学院7位汉语教师志愿者和4位本土汉
语教师身穿旗袍，手举中保两国国旗，紧随其后的
是一条30米的长龙，沿途引来观众频频鼓掌叫好。
在民族歌舞专场演出中，孔院团队带来的龙灯舞蹈
作为开场，引爆了全场气氛，为文化节带来了浓浓
的中国元素。
文化节期间，孔院团队举行了丰富多彩的文化
体验活动，包括书法、中国结、剪纸、中国画、茶
艺、筷子游戏、踢毽子和中国传统服装试穿等，参
与的各国观众络绎不绝。来自俄罗斯的丹雅今年
五岁，和妈妈一起来参加文化节，一连五天每天都
到孔子学院文化体验展台，兴致盎然地体验各个项
目，流连忘返。
在文化节闭幕式上，组委会主任赫里斯亚娜女
士对大特尔诺沃大学孔子学院在本届文化节上各个
环节的突出表现表示赞赏和感谢，并授予孔子学院
团队“优秀组织奖”和“特别贡献大奖”。
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УЪРКШОП
WORKSHOPS

„КИТАЙСКАТА НОВА ГОДИНА – ОБИЧАИ И ТРАДИЦИИ“

“THE CHINESE NEW YEAR – CUSTOMS AND TRADITIONS”
大特大学孔子学院举办“学传统，贺新春”文化体验活动
На 22 декември 2016 г. деца от ОУ „Св.
Патриарх Евтимий“ във В. Търново посетиха ИК,
за да се запознаят с традиционните обичаи и
вярвания, съпътстващи празнуването на Нова
година в Китай. Докторанти и студенти от ВТУ,
заедно с преподавателите доброволци към
Институт „Конфуций“, се постараха да пресъздадат
атмосферата на китайския празник, приготвиха
пелмени, мандарини, червени пликове с паричка
и др. Учениците се включиха в някои практически
занимания, като изрязване на хартия, връзване на
възли и калиграфия. Събитието бе организирано
от Институт „Конфуций“ във ВТУ, Исторически
факултет, катедра „Нова и най-нова история
на България“, Център за етнология и културна
антропология и клуб „Старопрестолни етнолози“.
On 22 December 2016 pupils from “St
Patriarh Evtimii” Primary school in Veliko Tarnovo
visited CI to learn about the traditional customs
and beliefs regarding the celebration of the Chinese
New Year. PhD and bachelor students recreated the
atmosphere of the Chinese festival, cooked dumplings
and gave the kids tangerines and red envelopes with
coin-shaped chocolates. The students tried some
paper cutting, tying Chinese knots and calligraphy.
The event was organized by CI at UVT, the Faculty of
History, “New and Contemporary History of Bulgaria”
department, Centre for Ethnology and Culture
Anthropology, and club “Staroprestolni Etnolozi”.

2016年12月22日，大特尔诺沃市Patriarh
Evtimii小学的学生到孔子学院参观，了解关于
中国新年的习俗和文化。本次活动由大特孔子学
院、大特大学历史学院、大特大学民族学和人类
学中心联合举办。孔子学院为了给孩子们展现浓
浓的中国新春的景象，精心准备了赠橘子、包饺
子、发红包（硬币形状的巧克力）等中国传统习
俗形式，学生们在汉语教师志愿者的演示下，还
尝试了剪纸，编中国结和写书法等活动，深刻体
验到浓浓的“中国年”的气息。
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ДЕТСКА РАБОТИЛНИЦА

CHILDREN’S WORKSHOP
举办书法、剪纸和中国结体验活动
2016年2月24日，大特尔诺沃孔子学院举办
На 24 февруари 2016 г. Институт
„Конфуций“ организира Детска работилница за 了书法、剪纸和中国结体验活动，来自Dimitar
калиграфия, изрязване на хартия и връзване на Blagoev小学五年级的学生参与此次活动，体验
китайски възли за петокласници от ОУ „Димитър 中国传统手工艺术。
Благоев“.
On 24th February 2016 Confucius Institute
organized a Children’s workshop for calligraphy,
paper cutting and tying Chinese knots for 5th grade
students from “Dimitar Blagoev” Primary School.

ПОСЕЩЕНИЕ НА ИНСТИТУТ „КОНФУЦИЙ“ В ОУ „ДИМИТЪР БЛАГОЕВ“

VISIT OF CI AT “DIMITAR BLAGOEV” PRIMARY SCHOOL

2016年2月26日 DIMITAR BLAGOEV 小学到访孔子学院

26.02.2016, гр. В.Търново

26 February 2016, Veliko Tarnovo
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА КИТАЙСКИЯ ЕЗИК И КУЛТУРА
В ГР. ДРЯНОВО
PRESENTATION OF CHINESE LANGUAGE AND CULTURE
IN THE TOWN OF DRYANOVO
德里亚诺沃市举办中国语言文化体验课
На 24 март 2016 г. студенти и
преподаватели от Институт „Конфуций“ във ВТУ
„Св. св. Кирил и Методий“ гостуваха в гр. Дряново,
където представиха презентации за китайския
език и култура и демонстрации на традиционни
китайски занаяти, калиграфия и бойни изкуства.
On 24 March 2016 students and lecturers
from CI at UVT visited the town of Dryanovo to
present the Chinese language and culture and
demonstrate traditional Chinese crafts, calligraphy
and martial arts.

2016年3月24日，应德里亚诺沃市市政府邀
请，大特尔诺沃大学孔子学院组织了汉语教师志
愿者和大特大学的学生们，前往德里亚诺沃举办
中国语言和文化体验活动。通过中国传统手工艺
品、书法和武术，向德里亚诺沃学生和民众介绍
了中国的语言和文化，给他们上了一堂别开生面
的中国文化体验课。
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„КИТАЙСКА РАБОТИЛНИЧКА НА ОТКРИТО“ – ГР. РУСЕ
“CHINESE WORKSHOP UNDER THE SKY” – RUSE
鲁塞市举行中国手工艺术展
Учениците от СОУ „Васил Левски“ – гр.
Русе, заедно с доброволците по китайски език
към Институт „Конфуций“ във ВТУ, организираха
уъркшоп под надслов „Китайска работилничка
на открито“ през юни. На площада пред сградата
на Община Русе те демонстрираха връзване на
традиционни китайски възли, изрязване на хартия,
калиграфия, китайски шах, играта дзиендзъ, тайчи
с ветрило и др.
In June students from “Vasil Levski” High
School and volunteer teachers at CI at UVT organized
a “Chinese Workshop under the Sky”. On the square
in front of Ruse Townhall they demonstrated tying
of Chinese knots, paper cutting, calligraphy, Chinese
chess, jian qiu, tai chi with fans, etc.

2016年6月，鲁塞市瓦希尔·列夫斯基中学
和大特尔诺沃孔子学院联合开办了中国手工艺
术展。此次展览的地点位于鲁塞市市政大厅前的
广场上，孔子学院团队向民众展示了中国结、剪
纸、书法、中国象棋、毽球和太极等中国传统艺
术形式，吸引了大批民众的参与。
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АТЕЛИЕ ЗА КАЛИГРАФИЯ
CALLIGRAPHY WORKSHOP
举办书法展览、书法体验活动
20 деца на възраст от 7 до 14 г. от Ателието
по керамика, ОУ „Бачо Киро“ и ОУ „Св. Патриарх
Евтимий“ в старата столица участват в проект
на сдружение „ПИТА” и Младежкия дом във
В.Търново. Целта на проекта е да запознае децата
с историята на буквите и различните видове
писмо. На 22 юни 2016 г. те гостуваха и в Институт
„Конфуций“, за да научат повече за китайските
йероглифи, както и да се научат да изписват някои
от тях.
20 kids aged 7-14 from the Ceramics group,
“Bacho Kiro” and “St Patriarh Evtimii” primary
schools in the Old capital took part in a project of PITA
association and the Youth Centre in Veliko Tarnovo.
The project aims to acquaint the children with the
history of letters and the different kinds of writing.
On 22 June 2016 they visited CI to learn more about
the Chinese characters and learn how to write some
of them.

2016年6月22日，Bacho Kiro小学和StPatriarh Evtimii小学的学生参加PITA 协会和大特尔
诺沃市青少年中心联合举办的书法展览活动，此
展览活动的目的在于让学生们了解中国传统文字
和不同的书写方式。参加活动的学生大约有20
个，年龄在7至14岁之间，他们在展会上学习了
一些中国汉字，并尝试用毛笔进行书写，体验了
不同的书写方式。
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КОНКУРС „БЪЛГАРИЯ И КИТАЙ –
ДРЕВНИ И УНИКАЛНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ“
CONTEST“BULGARIA AND CHINA –
ANCIENT AND UNIQUE CIVILIZATIONS”
举行“中国和保加利亚古代文明”文化作品竞赛与作品展
На 25 март 2016 г. в зала 108 В на
Институт „Конфуций“ се състоя награждаването
в Шестия национален конкурс на тема „България
и Китай – древни и уникални цивилизации“.
В него взеха участие 171 души от 13 населени
места. Бяха раздадени 44 предметни награди
в две основни категории – „Изобразително
изкуство“ и „Литература и култура“, а всеки един
от участниците получи сертификат за участие.
Наградите връчиха членовете на журито – проф.
дпн Пламен Легкоступ, доц. Борис Желев и гл.
ас. д-р Полина Цончева. Отличените материали
в категория „Изобразително изкуство“ бяха
изложени във фоайето на Институт „Конфуций“.
The awarding of the 6th national
competition “Bulgaria and China – Ancient and
Unique Civilizations” was on 25 March 2016 in CI’s
room 108 B. This year’s participants numbered 171
people from 13 towns. 44 prizes in 2 main categories
were bestowed – “Arts” and “Literature and Culture”,
and all participants were given a certificate. The prizes
were handed by the jury – prof. Plamen Legkostup,
assoc. prof. Boris Zhelev and senior lecturer Polina
Tsoncheva, PhD. The awarded pieces in category
“Arts” were exhibited in CI’s hall.

2016年3月25日，第六届“中国和保加利亚
古代文明”全国竞赛颁奖仪式于大特大学孔子
学院108B教室举行。今年参赛者多达171人，来
自13个不同的城市。本次竞赛在“绘画”和“文
学与文化”两个领域共设44个奖项，评审团向获
奖者颁发了奖品并给所有的参赛者颁发了荣誉证
书。出席本次颁奖仪式的评审团包括：普拉门·
列格斯科图普教授、鲍里·斯热列夫副教授、波
林娜·冬彻娃博士。绘画类的获奖作品还在大特
孔院大厅展出，供到访嘉宾和当地学生欣赏。
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КИТАЙСКИ ИСТОРИЧЕСКИ МОСТ
CHINA HISTORY BRIDGE
瓦尔纳市举办“中国历史桥”文化知识竞赛
На 13 април 2016 г. в сградата на
Икономически университет – Варна се проведе China History Bridge. Участниците имаха възможността
да се запознаят с китайската култура, включвайки се
в многобройни игри, подготвени от организаторите.
Възпитаници на Университета се включиха във
викторини, показвайки своите знания за Китай. Други
оформиха екипи на принципа на виртуални фирми
и презентираха своите виждания за бизнес между
България и азиатската страна. Г-ца Сю Чънхуей,
преподавател по китайски език към Институт
„Конфуций“ във ВТУ, представи пред студентите
красотите на своята родина и различията между
Изтока и Запада.
Специални гости на събитието бяха проф.
Виктор Наги от университет „Обуда“ – Будапеща,
проф. дпн Пламен Легкоступ от Великотърновския
университет, доц. д-р Искра Мандова – директор
на Институт „Конфуций” при ВТУ, доц. д-р Бистра
Василева – ръководител на Център „Иновации
и развитие“ при ИУ – Варна. Събитието е част от
програмата „Докосни Китай, стани част от света“,
съвместна инициатива на Център „Иновации и
развитие“ към ИУ – Варна и Институт „Конфуций“.
China History Bridge was held on 13 April 2016
in the University of Economics – Varna. The participants
became part of the Chinese culture by joining many
games. Students at the university took part in quizzes,
proving their knowledge of China. Others worked in
teams, similar to virtual firms, and presented their view
for the business between Bulgaria and the Asian country.
Ms. Xu Chenghui, teacher at CI at UVT, showed her
students the beauty of her homeland and the difference
between the East and the West.
Special guests of the event were prof. Victor
Nagy from “Obuda” University, Budapest, prof. Plamen
Legkostup from UVT, assoc. prof. Iskra Mandova, PhD
– director of CI at UVT, assoc. prof. Bistra Vasileva,
PhD – head of Centre Innovation and Development,
University of Economics – Varna. The event was part of
the program “Touch China, Become a Part of the World”,
a joint initiative of the Centre and CI at UVT.

2016年4月13日，保加利亚大特尔诺沃大学
孔子学院在教学点瓦尔纳经济大学举办了“历史
桥”中文知识竞赛，孔子学院理事会理事长普拉
门·列格斯科图普、外方院长伊丝克拉、布达佩
斯欧布达大学的维克多·纳吉教授、瓦尔纳经济
学院中心创新与发展部部长毕斯特拉·瓦赛列瓦
副教授等嘉宾莅临活动现场并担任评委。在知识
竞赛开始前，汉语教师徐成慧做了题为《中西方
文化中的禁忌》的讲座，介绍了中西方文化中的
差异。在接下来的竞赛中，来自瓦尔纳经济大学
国际贸易系的学生将他们所学专业与中国文化相
结合，通过PPT，以项目推广的形式，构想他们
对中国市场的开发，对中保经贸关系的促进。期
间穿插的“寻找歇后语”“舞动的筷子”等趣味
游戏也非常精彩，吸引众多观众参与体验，现场
气氛热烈。伊丝克拉院长在为优胜者颁奖时表
示，学生们能学以致用，将所学到的专业知识和
中国文化相结合，真的非常棒.
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МЕЖДУНАРОДНО СЪСТЕЗАНИЕ „КИТАЙСКИ ЕЗИКОВ МОСТ“
INTERNATIONAL COMPETITION CHINESE BRIDGE

“汉语桥”世界中文大赛（保加利亚赛区）

За втора поредна година първото място в
националния кръг на международното състезание
за владеене на китайски език „Китайски езиков
мост“ за студенти бе спечелено от възпитаник
на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. Цветомир
Великов, избран да представи страната ни на
финалния кръг на състезанието в Китай, е студент
от IV курс на специалност „Приложна лингвистика
– френски и китайски език“.
For a second consecutive year a student
from “St Cyril and St Methodius” University of Veliko
Tarnovo wins the national round of the international
Chinese proficiency competition “Chinese Bridge”.
Tsvetomir Velikov, picked to represent Bulgaria at the
final round of the competition in China, is a 4th year
student of applied linguistics – French and Chinese.

2016年4月17日，“汉语桥”世界中文大赛
（保加利亚赛区）在索非亚举行。大特大学孔子
学院精心准备，组队参加。来自大特大学的和平
同学以《敢问路在何方》为题的演讲博得了全场
阵阵掌声，最终他斩获了本届比赛的冠军，大特
尔诺沃大学也就此蝉联了保加利亚赛区本项赛事
的桂冠。来自下设孔子课堂鲁塞瓦希尔·列夫斯
基中学的依丽夺得了中学生组的亚军。
连续两年在“汉语桥”世界中文比赛保加利亚
地区大学生组中夺得冠军，展现了大特大学的汉语
教学水平。在外方院长伊丝克拉·曼多娃和中方院
长龙涛的精心组织下，孔子学院以组建团队的方式
对参加“汉语桥”的选手进行全方位地辅导，造就
了“两届冠军师出同门”的一段佳话。
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СЪСТЕЗАНИЕ „ПЕЙ С МЕН НА КИТАЙСКИ“ – ГР. РУСЕ
COMPETITION “SING WITH ME IN CHINESE” – RUSE
鲁塞瓦希尔·列夫斯基中学孔子课堂举办“唱响中文”第三
届中文歌曲大赛

На 16 и 21 декември 2015 г. СОУ „Васил
Левски“ – гр. Русе със съдействието на Институт
„Конфуций“ проведе традиционното състезание
„Пей с мен на китайски език“. Учениците,
изучаващи китайски език, бяха разделени в две
възрастови групи, като всеки клас представи
песен, заедно с танц или сценка.

On 16 and 21 December 2015 “Vasil Levski”
High School in cooperation with CI held the traditional
competition “Sing with Me in Chinese”. The pupils
learning Chinese were divided into two age groups
and each class performed a song together with a
dance or scene act.

2015年12月16日和21日，大特孔院下设的鲁
塞瓦希尔·列夫斯基中学孔子课堂举办“唱响中
文”第三届中文歌曲大赛，共350余名选手参加
比赛。
本届比赛分为小学组及中学组分别进行。比
赛中，小学组选手带来了《小兔子乖乖》《两只
老虎》《拔萝卜》《小老鼠上灯台》《卖报歌》
等诸多经典中文儿歌，演唱时，小朋友们精心
地准备了道具，根据歌曲内容边唱边演，生动形
象、充满童趣。中学组选手则选择了《青春修炼
手册》《大梦想家》《我相信》等深受中国青少
年喜爱的流行歌曲，并搭配活力四射的街舞及文
艺清新的吉他表演。学生们标准的发音、精彩的
演出得到了在场观众的阵阵喝彩。
此外，鲁塞中学学生还现场表演了扇子舞、
功夫扇、中国民族舞蹈等精彩节目，展现了他们
对中国传统文化的理解。最终经过激烈角逐，二
年级g班、二年级v班和十一年级分别获得小学组
和中学组的一等奖。
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ОБМЯНА НА ДОБРИ ПРАКТИКИ

EXCHANGE OF GOOD PRACTICES
鲁塞瓦希尔·列夫斯基中学孔子课堂举行保加利亚中学汉
语教学工作会
На 3 ноември 2015 г. в гр. Русе се проведе
среща на представители от три учебни заведения с
изучаване на китайски език в страната: I ОУ „Христо
Ботев“, II СОУ „Проф. Никола Маринов“ (гр. Търговище)
и СОУ „Васил Левски“ – гр. Русе. Инициативата
имаше за цел обмяна на добри практики, които да
подпомогнат ефективното изучаване на китайски
език в двете търговищки училища. Като училище с
дългогодишен опит в преподаването на китайски
език СОУ „Васил Левски“ в гр. Русе бе домакин на
мероприятието, а гости от Търговище бяха Наталия
Жечева (пом.-директор АД) и Петя Панайотова
(преводач по проекта) от I ОУ „Христо Ботев“;
Даниела Стойнова – пом.-директор във II СОУ „Проф.
Никола Маринов“, Румен Новаков – председател на
Сдружение „Приятели на Китай“; г-ца Мън Линин и
г-ца Лю Юейоу – лектор и доброволка към ИК във
ВТУ. Участниците в инициативата споделиха, че и за
двете страни визитата е била изключително полезна
за работата им и от голямо значение за бъдещи
съвместни инициативи на трите учебни заведения.
On 3 November 2015 Ruse was home to a
meeting of representatives of three Bulgarian schools
teaching Chinese: First Primary School “Hristo Botev”,
Second High School “Prof. Nikola Marinov” (Targovishte)
and “Vasil Levski” High School – Ruse. The initiative’s aim
was exchange of good practices which help the effective
learning of Chinese in the two schools in Targovishte.
As a school with many years of experience in teaching
Chinese, “Vasil Levski” High School hosted the event,
and the guests from Targovishte were Natalia Zhecheva
(deputy principal) and Petya Panayotova (translator of
the project) from First Primary School “Hristo Botev”;
Daniela Stoynova – deputy principal of Second High
School “Prof. Nikola Marinov”, Rumen Novakov –
chairman of “Friends of China” society; Ms. Meng Linying
and Ms. Liu Yueyou – respectively lecturer and volunteer
at CI at UVT. The participants in the initiative shared that
the visit was equally useful for both sides regarding their
work and future joint initiatives of the three schools.

2015年11月3日，鲁塞瓦希尔·列夫斯基中
学孔子课堂邀请了兄弟高校，举行汉语教学工
作会议。三所分别是特尔戈维什特第一学校和“
尼古拉•马林诺夫”第二高中以及鲁塞瓦希尔·
列夫斯基中学。第一学校副校长娜塔莉亚•真彻
娃、尼古拉•马林诺夫先生、第二高中副校长丹
妮拉•史托诺娃和大特大学孔子学院公派汉语教
师蒙林英老师、汉语教师志愿者刘月友出席了本
次会议。在会议上，三所学校的代表进行了良好
的交流互动，就怎样提高学生的汉语学习效率和
提高教学水平进行了深入的讨论。
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„ФОРМАТЪТ 16+1“, 16.11.2015 г.
“16+1 FRAMEWORK”, 16.11.2015
举办“16+1合作框架”学术讲座
Учениците от учебната компания Boyar Dreams School Company на Професионалната
гимназия по туризъм „Д-р Васил Берон“ – гр.
Велико Търново гостуваха в Институт „Конфуций“,
където доц. д-р Искра Мандова им изнесе лекция
на тема „Форматът 16+1“. Мероприятието бе част
от инциативите, организирани от Junior Achievement Bulgaria, по случай Световната седмица по
предприемачество 2015 г.

在大特尔诺沃旅游职业技术学校Peter Beron
先生的带领下,该校的师生和来自Boyar Dreams
学校的学生们,共同参观了大特大学孔子学院。
保方院长伊丝克拉•曼多娃副教授在孔院会议室
为来宾介绍了“16+1合作框架”以及中国的社会
和经济发展现状。本次活动作为保加利亚青年组
织举办的“2015世界创业周”活动之一，具有重
要的意义。

Pupils from club Boyar Dreams School
Company at the Professional School of Tourism
“Dr. Peter Beron” – Veliko Tarnovo visited CI where
assoc. prof. Iskra Madova, PhD, delivered a lecture
“16+1 Framework”. This was one of series of events
organized by Junior Achievement Bulgaria for the
World Week of Entrepreneurship 2015.

ИНТЕРКУЛТУРНА КОМУНИКАЦИЯ
INTERCULTURAL COMMUNICATION
举办“中国经济发展历史与现状”学术讲座
В два поредни дни (16 и 17 декември
2015 г.) в ИК гостува г-н Майкъл Чън – съветник в
Генералното консулство на Р България в Шанхай,
гост-лектор в Китайската академия за ръководни
кадри и др., където проведе лекции на тема
интекултурна комуникация.
Mr. Michael Chen, counsellor at the
General Consulate of Bulgaria in Shanghai and a
guest lecturer at the Chinese Executive Leadership
Academy Pudong, visited CI and delivered a lecture
on intercultural communication on two consecutive
days (16 and 17 December 2015).

2015年12月16日和17日，保加利亚驻上海总领
事馆顾问兼中国浦东干部学院的客座讲师陈健，
连续两日在大特大学孔子学院举办“中国经济发
展历史与现状”的讲座，并结合自身经历，向大
特大学的学生们和来宾发表了“怎样进行跨文化
交际”演讲，受到了诸多专家和学生的欢迎。
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„УШУ И ЦИГУН – ДОКОСВАНЕ ДО ТРАДИЦИОННИТЕ КИТАЙСКИ
БОЙНИ ИЗКУСТВА И ОВЛАДЯВАНЕ НА ВЪТРЕШНАТА ЕНЕРГИЯ“

“WUSHU AND QIGONG – TOUCHING THE TRADITIONAL CHINESE MARTIAL ARTS AND MASTERING THE INNER ENERGY”
举办“武术和气功———接触中国传统武术，掌握内在力
量”学术讲座
На 25 номеври 2015 г. в зала 108 В на
Институт „Конфуций“ г-ца Борислава Лечева изнесе
лекция и направи демонстрация на различни стилове
2015年11月25日，在大特大学孔子学院108B
традиционни китайски бойни изкуства и медитация. 教室，Borislava Lecheva女士发表了演讲，并
On 25 November 2015 in CI’s hall 108B 展示了不同类型的中国传统武术和意念。
Ms. Borislava Lecheva delivered a lecture and
demonstrated different styles of the traditional
Chinese martial arts and meditation.
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„ЧУДНИТЕ ДЕЛА НА СЪДИЯТА БАО“
“THE SEVEN HEROES AND FIVE GALLANTS”
举办“翻译《三侠五义》的心得与体会”学术讲座
На 10 май 2016 г. г-н Петко Хинов –
преводач, редактор, писател и преподавател,
гостува в Институт „Конфуций“ във ВТУ, за да
представи първия български превод на книгата
„Чудните дела на съдията Бао“ – том I, която е част
от автентичната поредица „Китайски загадки“.
Той разкри пред студентите предизвикателствата,
които е срещнал по време на работата си върху
книгата, както и интересни факти от бита,
културата и правните традиции в Китай от епохата,
представена в романа.
On 10 May 2016 Mr. Petko Hinov –
translator, editor, writer and teacher, visited CI at
UVT to present the first translation of the book “The
Seven Heroes and Five Gallants” – volume I, part of
the original series “Judge Bao Fiction“. He shared
with the students the challenges he faced during his
work on the translation and interesting facts from
the lifestyle, culture and law traditions in China from
the period described in the book.

2016年5月10日，身兼翻译、编辑、作家、
教师于一身的著名汉学家Petko Hino先生（中文
名：韩裴）受邀到访大特尔诺沃大学孔子学院，
举办“翻译《三侠五义》的心得与体会”学术讲
座。他向学生和听众介绍了原系列小说《包青
天》部分片段，以及介绍了他刚出版的《三侠五
义》（第一卷）的翻译体会和技巧，与学生分享
了在他翻译过程中所遇到的挑战和有趣的真相。
在其深入浅出的讲述中，到场的观众对于翻译工
作有了更加深入的了解，也深深体会到汉语翻译
的不易。
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„КИТАЙСКА АКВАРЕЛНА АНИМАЦИЯ”
“CHINESE WATERCOLOUR ANIMATION”
举办“中国水墨动画——传统，美学以及形态”学术讲座
Като част от програмата на Фестивала
на китайското кино в гр. Велико Търново доц. д-р
Андроника Мàртoнoвa от БАН изнесе и лекция на
тема „Китайска акварелна анимация – традиция,
естетика и форми“ на 17 май 2016 г. в зала 108 В на
Институт „Конфуций“.

2016年5月17日，来自保加利亚国家艺术科
学院的Andronika Martonova教授在大特尔诺沃
孔院大厅作了“中国水墨动画——传统，美学以
及形态”的讲座，该讲座作为大特尔诺沃市中国
电影节活动的一大组成部分，吸引了众多听众前
来聆听。

On 17 May 2016 in CI’s hall 108 B, assoc.
prof. Andronika Martonova from BAS delivered a
lecture on the topic “Chinese Watercolour Animation
– Tradition, Aesthetics and Shapes” as part of the
program of the Chinese Film Festival in Veliko
Tarnovo.

„ЗЛАТНАТА ОРДА – МЕЖДУ КИТАЙ, ЕВРОПА И БАЛКАНИТЕ“
“THE GOLDEN HORDE – BETWEEN CHINA, EUROPE AND THE BALKANS”
举办“金帐汗国——于中国，欧洲及巴尔干半岛地区”学术讲座
На 19 май 2016 г. в ИК гостува и д-р
Александър Узелац от Института по история в
Белград. Темата „Златната орда – между Китай,
Европа и Балканите“ предизвика интерес сред
именити преподаватели и изследователи от
ВТУ. Видеоматериалът от лекцията е запазен в
архивите на ВТУ и ще бъде използван като учебен
материал за студентите по история.

On 19 May 2016 CI was visited by Alexander
Uzelac, PhD from the Institute of History in Belgrad.
The topic “The Golden Horde – Between China,
Europe and the Balkans” arouse the interest of
prominent lecturers and researchers from UVT. The
video of the lecture is kept in UVT’s archive and will
be used in the education of history students.

2016年5月19日，来自塞尔维亚贝尔格莱德
历史协会的Alexander Uzelac博士受邀来到大特
尔诺沃大学，作了“金帐汗国——于中国，欧洲
及巴尔干半岛地区”主题报告。讲座吸引了来自
大特大学的众多教师和研究人员的兴趣。大特大
学派专业人员对本次讲座进行了全程摄像，视频
资料将收藏于大特大学的档案馆，用于历史系相
关课题的教学中。
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ЛЕТЕН ЛАГЕР В КИТАЙ
SUMMER CAMP IN CHINA
首次成功组织“中学生访华夏令营”
В периода 18-28 юли 2016 г. Институт
„Конфуций“ във ВТУ и Китайският университет
по геонауки в гр. Ухан организираха летен лагер
за учениците от новооткритата класна стая
„Конфуций“ в гр. Русе. Целта му бе да обогати
знанията на учениците за историята и културата
на Китай и да провокира още по-голям интерес от
тяхна страна. Програмата включваше посещение
на градовете Пекин, Луоян и Шанхай, както и
обиколка на едни от най-популярните природни
и исторически забележителности и музеи –
Забранения град, Храма на небето, Пекинския
столичен музей, Великата китайска стена, Летния
дворец, пещерния комплекс Лунмън, манастира
Шаолин, музея в Луоян, областта Пудун, Музея на
науката и технологиите и др.
From 18 to 28 July 2016 CI at UVT and China
University of Geosciences in Wuhan organized a
summer camp for the students of the newly opened
Confucius Classroom in the town of Ruse. It aimed to
extend the students’ knowledge on Chinese history
and culture and provoke even greater interest.
The program included visiting Beijing, Luoyang
and Shanghai as well as a tour around some of
the mostpopular nature and historical sights and
museums – the Forbidden City, the Great Wall,
the Summer Palace, the Longmen Caves, Shaolin
Monastery, the Museum of Luoyang, Pudong area,
the Museum of Science and Technology, etc.

2016年7月18至28日，大特大学孔子学院以
及中国地质大学（武汉）首次成功组织了访华夏
令营活动，鲁塞瓦希尔·列夫斯基中学孔子课堂
的17名学生参加了本届夏令营活动。
夏令营旨在扩展学生对中国历史文化的了
解，同时激发其更强的学习汉语的兴趣。本届夏
令营活动中，学院游览北京、洛阳、上海等城
市，参观了故宫、长城、颐和园、龙门石窟、少
林寺、洛阳博物馆、上海浦东新区以及科技馆等
在内的最具盛名的自然历史风景和博物馆，通过
夏令营，学员们更深入地了解了中国的社会和经
济发展，体验了中国的传统历史和文化。
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ВИП СЕМИНАР ПО КИТАЙСКИ ЕЗИК И КУЛТУРА
VIP SEMINAR FOR CHINESE LANGUAGE AND CULTURE
首次组织“教育官员访华团”
През септември Институт „Конфуций“ във
ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, съвместно с Централата
на Ханбан/Институт „Конфуций“ в Пекин и Китайския
университет по геонауки в Ухан, организира и
десетдневен вип семинар по китайски език и култура в
КНР. В него взеха участие диpeктopи нa oбpaзoвaтeлни
инcтитyции, c кoитo Инcтитyтът вeчe cи пapтниpa
или пpeдcтoи дa зaпoчнe дa cътpyдничи – г-н Петър
Иванов, директор на Американски колеж „Аркус“
във В.Търново, г-жа Жаклин Павлова – директор на
детска градина „Соня“ във В.Търново, г-н Димитър
Алексиев – директор на Първо основно училище
„Христо Ботев“ в гр. Търговище, г-н Жельо Радев –
директор на Хуманитарна гимназия „Дамян Дамянов“
в гр. Сливен. Освен директорите на образователни
институции в делегацията взеха участие и кметът на
Община Търговище д-р Дарин Димитров, деканът на
Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“
проф. Сашо Пенов и експертите, работещи в Института.
Сeминapът бе под pъкoвoдството на диpeктopитe нa
Инcтитyтa – дoц. д-р Иcкpa Мaндoвa и дoц. д-р Лyн Tao.
Делегацията посети градовете Пекин,
Ухан и Шанхай, където бяха осъществени всички
предвидени в програмата срещи с ръководствата
на Централата на Ханбан/Институт „Конфуций“,
на Пекинския университет за езици и култура,
на Университета по геонауки в Ухан, както и на
Централния университет по право и икономика в
същия град. Участниците в семинара разгледаха
учебните сгради на университетите, библиотеките,
общежитията, местата за отдих и самоподготовка и
спортна база на кампусите, имаха възможността да
проследят моменти от образователно-възпитателния
процес в средното училище и детската градина към
Университета по геонауки в Ухан. В Шанхай членовете
на делегацията се срещнаха с Генералния консул на
Република България – Димитър Абаджиев.
Част от културната програма на семинара бе и
посещение на исторически забележителности, лекция
за основите на конфуцианството, демонстрация на
чаена церемония и древна китайска церемония
с благовония, семинар по калиграфия и китайска
живопис и др.

In September the CI at UVT in cooperation
with Hanban/Confucius Institute Headquarters in
Beijing and China University of Geosciences in Wuhan
organized a ten-day VIP seminar for Chinese language
and culture in PRC. Among the participants were
principals of schools – partners or future partners
of CI – Mr. Peter Ivanov, headmaster of American
College “Arcus” in Veliko Tarnovo, Mrs. Zhaklin
Pavlova – headmaster of “Sonya” kindergarten in
Veliko Tarnovo, Mr. Dimitar Alexiev – headmaster of
First Primary School “Hristo Botev” in Targovishte, Mr.
Zhelyo Radev – headmaster of School of Humanities
“Damyan Damyanov” in Sliven. The school heads
in the delegation were accompanied by the mayor
of Targovishte Municipality Dr. Darin Dimitrov, the
dean of the Faculty of Law at Sofia University – prof.
Sasho Penov, and the experts of CI. The delegation
was under the guidance of CI’s directors – assoc. prof.
Iskra Mandova, PhD, and assoc. prof. Long Tao, PhD.
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2016年9月6日-17日，大特大学孔子学院在
孔子学院总部/国家汉办和中国地质大学（武
汉）的支持和指导下，首次成功组织了“教育
官员访华团”。访华团访问了北京、上海、武
汉三地，进行了较为深入的语言和文化探访。
本次教育访华团的成员包括：特尔戈维什特市长
Darin Dimitrov、索非亚大学法学院院长Sasho
Penov、大特尔诺沃市Arcus 美国中学校长Peter
Ivanov、大特sonya幼儿园园长Zhaklin Pavlova，特尔戈维什特第一小学校长Dimitar Alexiev，斯利文市人文中学校长Zhelyo Radev等。
大特大学孔子学院中外方院长伊丝克拉·曼多娃
和龙涛也全程陪同访华教育团。
本次教育访华团的行程安排得紧凑而丰富，
包括游览历史景点、听中国哲学理论讲座、欣赏
茶道、体验中国书法和中国画等等。代表团访
问了孔子学院总部/国家汉办、北京语言文化大
学、中国地质大学(武汉)、中南财经政法大学，
游览参观了北京、武汉、上海等城市的著名景
点。代表团还拜访了保加利亚驻上海总领事Dimitar Abadzhiev先生。
本次教育官员访华团的成功组织，对于孔子
学院在未来的汉语推广和中国文化推广具有重要
的推动作用。

The delegation visited Beijing, Wuhan
and Shanghai where they conducted all scheduled
meetings with the management of Hanban/Confucius
Institute Headquarters, Beijing Language and Culture
University, China University of Geosciences in Wuhan
and the Central University of Law and Economics in
the same city. The delegates visited the schools of the
universities, the libraries, dormitories, restand selfpreparation areas, sports centre of the campuses,
and also observed the education process in the
middle school and kindergarten at the University of
Geosciences in Wuhan. In Shanghai the delegates
met the consul general of the Republic of Bulgaria –
Dimitar Abadzhiev.
The culture program of the seminar also
included a tour of the historical sites, a lecture
on the basics of Confucianism, demonstration of
tea ceremony, incense ceremony, calligraphy and
Chinese painting seminar, etc.
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НАШИТЕ ПАРТНЬОРИ
OUR PARTNERS
下设教学点城市
РУСЕ
RUSE
鲁塞市

В началото на тази учебна година ИК
изпрати в СОУ „Васил Левски“ – гр. Русе един
лектор по китайски език и култура и един
доброволец. В момента 261 ученици от 1. до 12.
клас изучават китайски език, а 75 ученици от 9.
до 12. клас посещават курсове за подготовка за
изпитите HSK (2, 3 и 4-о ниво).
At the beginning of this academic year CI
sent 1 lecturer in Chinese language and culture and 1
volunteer to Ruse’s “Vasil Levski” Highschool. To the
present moment 261 students from 1st to 12th grade
study Chinese, and 75 students from 9th to 12th grade
attend HSK preparation courses (levels 2, 3 and 4).

位于鲁塞市的瓦希尔•列夫斯基中学是一所
在保加利亚有着悠久历史的知名中学，作为保加
利亚第二大中学，学校进行汉语教学的历史已达
十年，部分年级已将汉语列为必修课程。在大特
大学孔子学院的支持下，2014年11月已成功升格
为孔子课堂。
2015-2016学年度，孔子学院选派了杨彦
歆、王露超和朱浔等3位汉语教师志愿者在鲁塞
瓦希尔•列夫斯基中学任教。2016-2017学年度，
选派了张苛琪和舒珊2位汉语教师志愿者在该中
学任教。目前从一年级到十二年级共有261名学
生学习汉语。

ДИМИТРОВГРАД
DIMITROVGRAD
季米特洛夫格勒市
Община Димитровград работи с Институт
„Конфуций“ от ноември 2014 г. През отчетния период
броят на изучаващите китайски език бе 85 души.
Институт „Конфуций“ отново изпрати доброволка там в
началото на тази учебна година, която ще преподава в
7 учебни заведения – 3 средни и 2 начални училища, 1
детска градина и 1 младежки център.
Dimitrovgrad Municipality works with CI at UVT
since November 2014. During the reported period the
number of students studying Chinese was 85. Confucius
Institute sent a volunteer there at the beginning of this

school year who will teach in seven schools - 3 secondary
schools , 2 primary schools, 1 kindergarten and the Youth
Centre in the town.
自2014年11月起，大特大学孔子学院在季米特
洛夫格勒开始开展了汉语教学。本年度学习汉语
的人数为85人。孔子学院选派了汉语教师志愿者金
重。汉语课堂分布在七个教学点，包括：三所高中
（Ivan Vazov高中, Liuben Karavelov高中和Pencho
Slaveikov高中），两所小学（Aleko Konstantinov小
学, 和Pencho Slaveykov 小学）,青少年中心和Zvynche幼儿园。
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ТЪРГОВИЩЕ
TARGOVISHTE
特尔戈维什特市
Благодарение на плодотворното сътрудничество между Институт „Конфуций“, Община
Търговище, Първо ОУ „Христо Ботев“ и Дружество
„Приятели на Китай“ – гр. Търговище“, интересът
към изучаването на китайския език и култура в града
се засилва. За четвърта поредна година Институт
„Конфуций“ изпраща преподаватели доброволци
там. Тази учебна година те отново са две, тъй като
пет училища, три детски градини и регионалната
библиотека проявиха интерес към изучаването на
езика и културата на Китай. Учениците, които ще
се обучават, са над 100. Най-голям е техният брой
в Първо ОУ „Христо Ботев“, с което Институтът си
сътрудничи от самото начало, a там тази година бе
открита и първата класна стая „Конфуций“. Кметът
на Община Търговище
г-н Дарин Димитров и
директорът на Първо ОУ „Христо Ботев“ г-н Димитър
Алексиев бяха сред участниците във вип семинара в
КНР, организиран от ИК през септември.

Thanks to the fruitful collaboration of CI with
Targovishte Municipality, First Primary School “Hristo Botev”
and “Friends of China” Association the interest in Chinese
language and culture has risen. CI sends volunteer teachers
to the town for a fourth consecutive year. This year there are
two volunteers in the town due to the interest of 5 schools,
3 kindergartens and the regional library in the town. The
number of students is over 100. Most of them are in First
Primary School “Hristo Botev” which has been a partner of
the CI since its establishment and where the First Confucius
Classroom was opened this year. The mayor of Targovishte
Municipality Mr. Darin Dimitrov, and the headmaster of
First Primary School “Hristo Botev” Mr. Dimitar Alexiev

participated in the VIP seminar in PRC organized by CI in
September.
大特大学孔子学院特尔戈维什特市政府和教
育机构进行着富有成效地合作。目前在特尔戈维
什特市的多所学校开展了汉语教学。由于当地对
汉语学习的兴趣和需求增加，孔子学院连续四年
选派了志愿者教师到特尔戈维什特。2016-2017
学年选派了胡雪和朱婷玉两位志愿者在当地负责
5所中小学的汉语课、3所幼儿园的汉语兴趣课以
及在当地图书馆教授的成人汉语课程。学习汉
语的人数超过百余人。其中Hristo Botev第一学
校已经升格为孔子课堂。特尔戈维什特市市长
Darin Dimitrov先生和Hristo Botev第一学校校
长Alexiev先生对于推广汉语教学非常重视，今年
9月份还应邀参加了孔子学院组织的教育官员访华
团。
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ВАРНА
VARNA
瓦尔纳市
През отчетния период продължиха
да се провеждат курсовете по китайски език
в Икономически университет – гр. Варна, със
съдействието на Център “Иновации и развитие”
към ИУ – Варна, където се обучаваха общо 3 групи
– 2 за начинаещи и 1 за напреднали. Стартира и
本年度大特大学孔子学院与瓦尔纳经济大
изучаването на китайски език в Международното 学“创新与发展中心”继续展开良好的合作，在
френско училище EVIF.
瓦尔纳经济大学开设了3门汉语课：其中，两门汉
语课面向初学者，另一门汉语课程面向高级汉语
With the assistance of Centre Innovation 学习者。2016年度，在瓦尔纳法语语言学校也开
and Development at University of Economics – Varna 展了汉语语言教学。2015-2016年在瓦尔纳工作的
during the reported period there were a total of 3 汉语教师志愿者是徐成慧，2016-2017年度选派了
Chinese language groups – 2 for beginners and 1 for 汉语教师志愿者李盼在瓦尔纳担任教学工作。
advanced learners. The International French School
EVIF also started Chinese language classes.

ШУМЕН
SHUMEN
舒门市
大特大学孔子学院在舒门大学教学点已经连
Продължават да се провеждат курсовете
по китайски език в Шуменския университет 续开展汉语教学达四年。目前，依据学生的汉语
„Епископ Константин Преславски“ и през тази 水平和学习需求，主要开设《初级汉语（零起
点）》和《中级汉语》课程，选派了汉语教师志
учебна година.
愿者欧阳宇娟在舒门市承担汉语教学工作。学员
Shumen University “Episkop Konstantin 中已有多名学生成功通过了汉语水平考试（HSK
Preslavski” continues to conduct Chinese language 考试）。
courses during this academic year.
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РАЗГРАД
RAZGRAD
拉兹格勒市
2016年是大特大学孔子学院在拉兹格勒市
Голяма част от учениците от Езикова
гимназия
„Екзарх
Йосиф“
продължават Ekzarh Yosif语言学校开展汉语教学的第二个年
обучението си по китайски език, а от началото на 头。参加汉语学习的学生逐步稳定，目前有30余
人在积极参加汉语课程的学习。本年度在拉兹格
тази учебна година има още 32-ма записали се.
勒工作的汉语教师志愿者是曾丽。
A big part of the students from Language
School “Ekzarh Yosif” continue their Chinese courses,
and since the beginning of this year 32 more students
have applied for the course.

ПОПОВО
POPOVO
波波沃市
За втора поредна година ИК изпрати
доброволка в гр. Попово, където обучението по
китайски език продължава в 3 училища: Професионална
гимназия по техника и лека индустрия, Професионална
гимназия „Христо Ботев“ и ОУ „Любен Каравелов“ с
общо 58 ученици.
For a second consecutive year CI at UVT sent
a volunteer to Popovo where the teaching of Chinese
language continues in three schools: the Professional School
of Technology and Light Industry, “Hristo Botev” High School,
and “Luben Karavelov” Primary School with 58 students.

波波沃是大特大学孔子学院2015年新增的教
学点之一。2015年10月起，1位汉语教师志愿者
赵红叶 到岗，2016年9月起，汉语教师志愿者朱
婷婷到岗，面向来自Hristo Botev高中、Luben
Karavelov小学和职业技术高中三所学校的58名
学生教授中文。
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БУРГАС
BURGAS
布尔加斯市
След направено проучване в града от
тази учебна година стартира обучението по
китайски език и в Бургас. Двете доброволки,
които започнаха работа там, преподават вече в
три училища – ПМГ „Акад. Никола Обрешков“, СОУ
„Св. св. Кирил и Методий“ и Търговската гимназия,
където са се записали общо 223 ученици. Курсове
по китайски език за възрастни започнаха да се
провеждат и към Бизнес инкубатор – Бургас,
проект, финансиран от ЕС.

在布尔加斯市市政府的支持下，依据大特
大学孔子学院的前期调研，自2016年9月份起在
布尔加斯市设立了5个教学点，选派了任艳丽和
曾天云两名汉语教师志愿者，在当地的Akad.
Nokola Obreshkov数学高中、StCyril高中、StMethodius高中以及商学院开展汉语教学。学生
数量达到223人。同时，面向布尔加斯市民的成
人汉语课程也在火热展开，超过50位成年人正在
积极学习汉语。

After a research in the town, at the beginning
of this academic year Chinese language classes were
started in Burgas. The two volunteers who started
work there already teach in 3 schools – High School
of Mathematics “Akad. Nikola Obreshkov”, High
School “St Cyril and St Methodius” and the School
of Commerce. The total number of students is 223.
Chinese language courses have also been started at
the Business Incubator – Burgas – a project of the
European Union.

СЛИВЕН
SLIVEN
斯利文
В две училища и една детска градина в гр.
Сливен също започнаха да учат китайски език. От
началото на учебната 2016-2017 г. в Хуманитарна
гимназия „Дамян Дамянов“ и Професионална
гимназия по икономика „Проф. д-р Димитър Табаков“
над 40 души посещават занятията. В Гимназията по
икономика се провеждат и курсове за възрастни, за
които до момента са се записали 15 души.
Two schools and 1 kindergarten also started
Chinese language courses. From the beginning of the
academic year 2016-2017 the classes at High School of
Humanities “Damyan Damyanov” and the Professional
School of Economics “Prof. Dimitar Tabakov” are being
attended by more than 40 students. At the High School
of Economics there are courses for adults, for which 15
adults have enrolled up till now.

斯利文是大特大学孔子学院今年新增的另一个
教学点城市，在当地两所学校和一所幼儿园已经增
设了4个教学点，开展了汉语课程。 2016年9月起，
斯列文市 Damyan Damyanov 人文中学和 Dimitar
Tabakov 专业经济高中，以及一所幼儿园，前期已
经有40多名学生开始参加了汉语课堂。同时，面向
成年人的汉语课程也开始了招生，已有15位成年人
注册，开始学习汉语。
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ОФИЦИАЛНА ДЕЛЕГАЦИЯ ОТ CELAP
OFFICIAL DELEGATION FROM CELAP
上海浦东干部学院代表团访问孔子学院
През април официална делегация от
An official delegation from The China
Китайската академия за обучение на ръководни Executive Leadership Academy visited the CI at UVT
кадри (China Executive Leadership Academy Pu- in April.
dong) бе на посещение в Институт „Конфуций“
2016年4月，来自上海浦东干部学院的代表
във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“.
团 参观了大特大学孔子学院。
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ИНТЕРВЮ ЗА АГЕНЦИЯ “СИНХУА”
INTERVIEW FOR XINHUA AGENCY
中国新华社（索非亚分社）来孔子学院采访
В края на м. април представители от
Китайската информационна агенция „Синхуа“
бяха на посещение в Институт „Конфуций“,
за да вземат интервю от Цветомир Великов –
тазгодишния победител в националния кръг на
състезанието „Китайски езиков мост“ за студенти,
което се проведе на 17 април в гр. София.
In the end of April representatives of the
Chinese News Agency Xinhua visited Confucius
Institute to interview Tsvetomir Velikov – this year’s
winner of the national round of the International

Chinese proficiency competition “Chinese Bridge”
for university students which was held on 17th April
in Sofia.
4月底，中国新华社记者来 大特大学孔子学
院访问，采访Tsvetomir Velikov ---今年“汉
语桥”比赛保加利亚赛区的获奖者。
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X СВЕТОВНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ИНСТИТУТИТЕ „КОНФУЦИЙ“
10th GLOBAL CONFERENCE OF CONFUCIUS INSTITUTES
出席第十届全球孔子学院大会
В периода 6-9 декември 2015 г., по време
на откриването и провеждането на X Световна
конференция на Институтите „Конфуций“
в Шанхайския експоцентър, бе специално
експонирана и изложба с живописни творби на
проф. дпн Пламен Легкоступ – председател на УС
на ИК и ректор на ВТУ (2007-2015). Изложбата се
състоя по покана на изпълнителния директор на
Централата на Ханбан/Институт „Конфуций“ – г-жа
Сю Лин – почетен доктор на ВТУ, и бе посочена
като пример за добро културно сътрудничество
от вицепремиера на КНР – г-жа Лиу Йендун. По
време на конференцията проф. П. Легкоступ бе
поканен за главен съветник към Централата на
Ханбан/Институт „Конфуций“.
In the period 6-9 December 2015, during the
opening and holding of the 10th Global Conference
of Confucius Institutes in Shanghai Expo Center, an
exhibition of paintings by prof. Plamen Legkostup, Dr.
Habil. – Chairman of the BoA of CI at UVT and Rector
of UVT (2007-2015), was exposed. The art exhibition
was organized at the invitation of Madame Xu Lin
– Director General of Hanban/Confucius Institute
Headquarters and Honorary Doctor of Veliko Tarnovo
University. This event is a good example of cultural
cooperation between China and other countries, said
Ms. Liu Yandong, Deputy Prime Minister of the PRC.
During the Global CI conference prof. Legkostup was
invited to become a senior consultant to Hanban/
Confucius Institute Headquarters.

2015年12月6日至9日，第十届全球孔子学院
大会在上海世博中心举行。在会议期间，大特尔
洛沃大学孔子学院理事会理事长普拉门·列格斯
科图谱教授的个人画展也在世博中心成功举办。
本次艺术画展是应孔子学院总部／国家汉办主
任、大特尔诺沃大学名誉博士许琳女士的邀请而
组织的。国务院副总理刘延东在大会发言时，点
名表示，普拉门·列格斯科图谱教授的个人画展
是中国与其他国家进行文化交流与合作的良好例
证。会议期间， 普拉门·列格斯科图谱教授还
被聘为国家汉办/孔子学院总部的高级顾问。

ГОДИШЕН ДОКЛАД / ANNUAL REPORT / 年度报告 2016

58
ИЗЛОЖБА НА ПРОФ. ПЛАМЕН ЛЕГКОСТУП В ГР. УХАН
ЕXHIBITION BY PROF. PLAMEN LEGKOSTUP IN WUHAN
普拉门·列格斯科图谱教授在中国成功举办画展
На 30 декември 2015 г. бе открита
самостоятелна изложба с картини от проф. дпн
Пламен Легкоступ – председател на УС на ИК
и ректор на ВТУ (2007-2015). Картините бяха
експонирани в новата сграда на библиотеката
на Китайския университет по геонауки в гр.
Ухан, а на откриването присъстваха Генералният
секретар на Художествения съвет към пров.
Хубей, преподаватели и студенти от Факултета по
изобразително изкуство, студенти от ВТУ, които са
на специализация в Ухан и др.
On 30 December 2015 an exhibition of
paintings by Prof. Plamen Legkostup, Dr. Habil.
– Chairman of the BoA of CI at UVT and Rector of
UVT (2007-2015) was opened. The paintings were
exhibited in the new building of the Library of China
University of Geosciences in Wuhan. The secretary
general of the Arts Committee of Hubei Province,
teachers and students from the Faculty of Arts,
students from UVT who specialized in Wuhan and
many others attended the opening ceremony.

2015年12月30日，普拉门·列格斯科图谱教
授个人画展在中国地质大学（武汉）新落成的图
书馆正式开幕，向所有观众展出。湖北省艺术委
员会秘书长、艺术学院的师生们，以及来自大特
尔洛沃大学的留学生代表等多位嘉宾出席开幕
式。
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ЛЕКЦИИ В ГР. УХАН
LECTURES IN WUHAN
在武汉举办讲座

2016年1月6日，应武汉商业专科学院设计学
На 6 януари 2016 г. пред студенти
и преподаватели от факултета по дизайн на 院院长邀请，普拉门.列格斯科图谱教授面对武
Професионалния колеж по търговия, гр. Ухан, 汉商业专科学院师生作了一场 “绘画艺术的的
в присъствието на Ректора и Декана, проф. 经典技法和现代技法”。
Пламен Легкоступ изнесе лекция на тема:
„Класически техники и съвременни технологии в
изобразителното изкуство“.
On 6 January 2016 in the presence of
students, lecturers and the Dean of the Faculty of
Design, as well as the President of Wuhan Trade
Professional College, prof. Plamen Legkostup
delivered a lecture on „Classical techniques and
modern technologies in Fine Arts”.

2016年1月初，大特尔洛沃大学孔子学院院
На 11 януари 2016 г. директорът на
ИК – доц. Искра Мандова изнесе публична 长Iskra Mandova博士在中国地质大学（武汉）
лекция в Китайския университет по геонауки 发表了公开演讲，并在演讲的最后为保加利亚和
в Ухан, в края на която представи България и 中国学生提供了在大特尔诺沃大学学习的机会。
възможностите за обучение на китайски студенти
във Великотърновския университет.
On 11 January 2016 the Director of the CI
at UVT – assoc. prof. Iskra Mandova, PhD delivered a
public lecture at China University of Geosciences in
Wuhan, at the end of which she presented Bulgaria
and opportunities for Chinese students to study at
Veliko Turnovo University.
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ЛЕКЦИЯ В ПЕКИНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ ЗА ЕЗИЦИ И КУЛТУРА
LECTURE IN BLCU
北京语言大学举办的讲座
На 17 май 2016 г. директорът на ИК във
ВТУ – доц. д-р Искра Мандова изнесе двучасова
лекция на тема: „Интеграция на ИК в местните
университети и засилване на сътрудничеството с
други факултети“ пред докторанти в Пекинския
университет за езици и култура по покана на
Международния център за квалификация на
учители по китайски език към Институтите
„Конфуций“.
On 17 May 2016 the Director of UVT’s CI
– assoc. prof. Iskra Mandova delivered a two-hour
lecture on “Integration of CIs into host universities and
strengthening cooperation with other departments”
to PhD students at Beijing Language and Culture
University at the invitation of the Confucius Institute
International Teacher Centre.

2016年5月17日下午，大特孔院外方院长伊
丝克拉·曼多娃应北京语言大学孔子学院教师培
训中心邀请，为该校汉语国际教育硕士作题为《
孔子学院融入大学及加强与其他院系合作》的精
彩讲座。

МЕЖДУНАРОДЕН ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР В ГР. СЯНМЪН
INTERNATIONAL TRAINING SEMINAR IN XIAMEN
厦门·外方院长研修班
В периода 16-21 октомври 2016 г. доц. д-р
Искра Мандова участва в международния семинар за
обучение на чуждестранни директори на Институтите
„Конфуций“, организиран от Централата на Ханбан/
Институт „Конфуций“ в гр. Сямън, Китай. 72 директори
на Европа, Азия, Африка и Америка се включиха в
различните форуми, на които се дискутираха теми,
свързани с управлението на института и сформирането
на бюджета.
From 16 to 21 October 2016 assoc. prof. Iskra
Mandova, PhD participated in the International training

seminar for foreign CI directors, organized by Hanban/
Confucius Institute Headquarters in Xiamen, China. 72
directors from Europe, Asia, Africa and America took part
in the different discussion forums on CI management and
budget planning.
2016年10月16日至21日，大特大学孔子学院伊
丝克拉.曼多娃副教授参加了孔子学院总部在厦门
举办的外方院长培训班，与71位来自欧洲，亚洲，
非洲和美洲的外方院长一同参加了研讨会，交流了
孔子学院管理经验，进一步熟知了孔子学院总部的
管理规定和制度。
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ИЗЛОЖБА В ПЕКИНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ ЗА ЕЗИЦИ И КУЛТУРА
ЕXHIBITION IN BLCU
北京语言大学举办的展览
Председателят на Народното събрание
на Р България Цецка Цачева и водената от нея
парламентарна делегация (зам.-председателите
на НС – г-н Красимир Каракачанов, Янаки Стоилов
и г-н Явор Нотев и др. народни представители,
заедно с министъра на регионалното развитие и
благоустройството – г-жа Лиляна Павлова) на 27
юли 2016 г. посетиха изложбата на проф. Пламен
Легкоступ в Пекинския университет за чужди езици
и култура. Изложбата, озаглавена „Впечатления
от цивилизациите“, включваше 49 картини на
художника, сред които живопис, компютърна и
класическа графика, и бе определена от проф. Ли
Юмин – партиен секретар на Университета, като
мост за приятелството и общуването между двете
държави.
The chairwoman of the National assembly of
Bulgaria Mrs. Tsetska Tsacheva and her parliamentary
delegation (including the vice-chairmen of the NA
Mr. Krasimir Karakachanov, Yanaki Stoilov and Yavor
Notev, and other MPs together with the minister
of regional development – Mrs. Lilyana Pavlova)
attended prof. Plamen Legkostup’s exhibition at
Beijing Language and Culture University on 27 July
2016. The exhibition “Impressions of Civilizations”
included 49 pictures by the artist – paintings,
computer and classical graphics, and Mr. Li Yuming
– Party secretary of the University, defined it as a
bridge of friendship and intercourse between the
two countries.

2016年7月27日，普拉门.列格斯科图谱教授
个人画展在北京语言大学展出期间，保加利亚国
民议会议长采茨卡·察切娃议长及代表团成员访
问北京语言大学，并参观了普拉门·列格科斯图
普教授的画展，与中外学生代表畅谈交流。普拉
门.列格斯科图谱教授名为”文明的印象”个人
画展共展出了49幅作品，包含了普拉门•列格科
斯图普教授在1980年到2016年所创作的49幅画
作，这些画作分为三类：经典版画；绘画；电脑
绘图。北京语言大学党委书记李宇明高度赞扬，
认为本次画展是中保文化交流的成功典范，搭建
了两国友谊沟通的桥梁。
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ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ НА ХАНБАН/ИНСТИТУТ „КОНФУЦИЙ“
THE 3RD CONFUCIUS INSTITUTE OPEN DAY
第三次孔子学院开放日
На 23 септември 2016 г. за трети пореден
път се проведе „Ден на отворените врати“ на
Централата на Ханбан/Институт „Конфуций“
под надслов „Мултикултурен обмен по Пътя на
коприната“. На събитието присъстваха над 300
официални гости – дипломати от 44 държави,
представители на различни културни институции,
на Пекинската общинска комисия по образование,
представители от администрацията на район
Сичън, от повече от 40 Институти „Конфуций“
и стипендианти по програмите на Централата
от повече от 60 страни. След церемонията по
откриването посланиците на Азербайджан,
Грузия, Киргизстан, Узбекистан и Пакистан
проведоха дискусия по време на тематичен
форум, който бе председателстван от единия от
главните съветници на Централата на Институт
„Конфуций“. Професор Уан Иуей от Департамента
по дипломация при Международния факултет на
университета Женмин в Китай бе председател
на академичния салон „Пътят на коприната и
имиджът на Китай“, в който бяха поканени да
участват проф. Ралф Кауц – известен синолог от
Университета в Бон, Германия, доц. д-р Искра
Мандова – директор от българска страна на
ИК във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ и г-н Амр
– докторант от Египет по новата програма на
ИК. Българският директор на ИК във ВТУ заяви,
че Институтите „Конфуций“ имат водеща роля
за осъществяването на проекта „Един пояс –
един път“. „Без Институтите предварително
да са популяризирали китайската култура,
реализирането на инициативата „Един пояс –
един път“ би срещнало още повече трудности.
Въпреки че България е втората държава в света,
установила дипломатически отношения с Китай,
допреди 10 години българите знаеха много
малко за тази държава и не я разбираха,“ каза
доц. Мандова. „Благодарение на Институтите
„Конфуций“ днес все повече българи започват
да разбират Китай и китайската култура, искат да
учат китайски и да работят с Китай.“ Тя допълни, че
освен че разпространяват културата, Институтите

„Конфуций“ подготвят добри кадри, които говорят
езика и ще изиграят важна роля за политическите,
икономическите и културните отношения между
Китай и страните по новия Път на коприната.
On 23 September 2016, the 3rd Confucius
Institute open day was held at Hanban/Confucius
Institute Headquarters in Beijing with the main
theme of “Culture Diversity on the Silk Road”.
Diplomatic envoys of 44 countries, representatives
of cultural institutions, of the State General Sports
Administration, Beijing Municipal Education
Commission, Xicheng District Party Committee
and Government, representatives of more than
40 Confucius Institutes, and Confucius Institute
scholarship students from more than 60 countries
– altogether over 300 people participated in the
event. After the opening ceremony, the ambassadors
of Azerbaijan, Georgia, Kyrgyzstan, Uzbekistan and
Pakistan held in-depth discussions on the theme
of “Multiculturalism in Silk Road” at the thematic
forum hosted by a Senior Consultant of Confucius
Institute Headquarters. Professor Wang Yiwei,
professor of the Department of Diplomacy of the
School of International Studies at Renmin University
of China, chaired a discussion between Prof. Ralph
Kauz – a famous Sinologist at the University of Bonn
in Germany, Assoc. prof. Iskra Mandova – the foreign
director of the Confucius Institute at Veliko Turnovo
University in Bulgaria and Mr. Amr – New China
Studies Program PhD student from Egypt, in the “Silk
Road and the Image of China” academic salon. The
Director of the CI at UVT in Bulgaria said that the role
of the Confucius Institute in the realization of “One
Belt – One Road” Initiative is “leading”. “Without
the dissemination and popularization of the Chinese
culture by the Confucius Institutes in advance, the
implementation of OBOR would encounter even more
difficulties. Although Bulgaria is the second country
in the world to establish diplomatic relations with
China, 10 years ago the Bulgarian people knew very
little about China and Bulgarians did not understand
China” she said. “Nowadays, thanks to the role of the
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CIs, more and more Bulgarians began to understand
China and Chinese culture, want to study Chinese,
and are willing to cooperate with China”. She also
commented that in addition to the spread of Chinese
culture, the Confucius Institutes also cultivate a lot
of people who can speak Chinese, and they will also
play a significant role for China’s political, economic
and cultural interaction with the countries along the
Silk Road.
2016年9月23日，以“多元文化在丝路”为
主题的第三届孔子学院总部“开放日”在京举
行。44个国家驻华使节、文化机构代表，国资
委、国家体育总局、北京市教委、西城区区委区
政府等部门代表，40多所孔子学院中方承办院校
代表，部分支持孔子学院建设的企业代表，以及
来自60多个国家的孔子学院奖学金生等300多人
参加了此次活动。迎仪式后，在孔子学院总部高
级顾问阿克曼主持的主题论坛上，阿塞拜疆、格
鲁吉亚、吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦、巴基
斯坦5国驻华大使就“多元文化在丝路”主题进
行了深入研讨。著名学者——中国人民大学国际
关系学院外交学系教授王义桅主持了由德国波恩
大学教授、著名汉学家廉亚明、保加利亚大特尔
诺沃大学孔子学院外方院长伊丝克拉·曼多娃、
新汉学计划埃及博士生阿睦迩等学者参与的“丝

绸之路与中国形象”学术沙龙。保加利亚大特尔
诺沃大学孔子学院外方院长伊丝克拉说，孔子学
院对“一带一路”建设的作用是“先导性”的，
没有孔子学院之前对中国文化的传播和普及，“
一带一路”的推进将会遇到更多困难。她举例
说：“虽然保加利亚是世界上第二个与中国建交
的国家，但是若退回到10年前，保加利亚民众
对于中国的了解还是非常少的，当时的保加利亚
人普遍不了解中国，对中国的态度也相对疏离。
而如今，通过孔子学院等交流渠道，越来越多的
保加利亚人开始了解中国，了解中国文化，学习
中文，也更加愿意与中国合作。”她还补充说，
除了传播中华文化，孔子学院还培养出很多会说
汉语的人才，在中国与丝路沿线各国的政治、经
济、文化等多领域的交往中，他们将发挥很大作
用。
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ПОЧЕТНИ ОТЛИЧИЯ ОТ ПЕКИНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ ЗА ЕЗИЦИ И КУЛТУРА
HONORARY DIPLOMAS FROM BLCU
普普拉门理事长和伊丝克拉院长受聘北京语言大学
На 24 октомври 2016 г. проф. дпн Пламен
Легкоступ, председател на УС на ИК, бе удостоен
със званието „почетен професор“ на Пекинския
университет за езици и култура“ и главен съветник
на Международния педагогически център към
Институт „Конфуций“. В същото време доц. д-р
Искра Мандова бе също избрана за съветник на

специалисти и учени да правят научни изследвания
и да се занимават с академични дейности в Китай,
като постоянно допринася за добрия двустранен
образователен обмен.

Международния учителски център по китайски език.
Грамотите бяха връчени лично от проф. Цуей Силян,
ректор на Пекинския университет за езици и култура.
На церемонията присъстваха още помощникректорът проф. Джан Уанси, представители от
Международния отдел на Пекинския езиков
университет, преподаватели и студенти от Факултета
по изобразително изкуство, от Отдела за развитие на
Институт „Конфуций“ и др. В речта си ректорът – проф.
Цуей Силян каза, че доц. д-р Искра Мандова е много
активен популяризатор на Институт „Конфуций“
и като настоящ директор и български синолог
работи за подобряването на сътрудничеството
между Пекинския университет за езици и култура и
Институтите „Конфуций“ в страните от Централна и
Източна Европа, насърчавайки все повече български

Professor of Beijing Language and Culture University
and Senior Advisor of Confucius Institute International
Teacher Center. Meanwhile, Assoc. prof. I. Mandova was
also employed as a consultant to the Confucius Institute
Teacher Training Center. The honorary diplomas were
awarded by Prof. Cui Xiliang, President of Beijing
Language and Culture University. Mr. Zhang Wangxi,
Assistant President and Dean of the Department of
International Education also attended the ceremony,
as well as representatives from the International
Department of BLCU, the Faculty of Fine Arts, Confucius
Institute Development Office, teachers and students.
In his speech President Cui Xiliang said that assoc.
prof. Iskra Mandova, PhD is an active practitioner and
promoter of the Confucius Institute, and as the current
Director of the CI at UVT and a Bulgarian sinologist

On 24 October 2016, Prof. Plamen Legkostup,
Chairman of the BoA of CI at UVT, was awarded Honorary
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expanded the cooperation between Beijing Language
and Culture University and the Confucius Institutes in
Eastern European countries, promoting more Bulgarian
experts and scholars to carry out research and academic
activities in China, constantly contributing for the active
bilateral educational exchange.

教师培训中心顾问。受聘仪式上，北京语言大学
校长崔希亮、校长助理兼汉语国际教育学部主任
张旺熹出席活动，国际合作与交流处、汉语速成
学院、孔子学院事业部、艺术学院等相关单位负
责人和师生代表参加了活动。崔希亮校长表示，
伊丝克拉·曼多娃教授是孔子学院建设的积极实
践者与推动者。作为现任大特孔院保方院长，为
2016年10月24日，大特孔院理事会理事长普 保加利亚汉学研究、拓展北京语言大学与东欧国
拉门•列格科斯图普教授受聘为北京语言大学荣誉 家的孔子学院合作、推动更多保加利亚专家学者
教授与孔子学院教师培训中心高级顾问，同时， 来华开展研究或学术活动，不断活跃双边的教育
保方院长伊丝克拉·曼多娃教授受聘为孔子学院 交流做出了贡献。
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ПЪРВА МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ „СЪТРУДНИЧЕСТВО
МЕЖДУ КИТАЙ И СТРАНИТЕ ОТ ПРИДУНАВСКИЯ РЕГИОН“
FIRST INTERNATIONAL CONFERENCE “COOPERATION BETWEEN
CHINA AND THE DANUBIAN COUNTRIES”, ROMANIA
参加首届“中国和多瑙河流域国家合作”国际会议
Първата международна конференция на
тема: „Сътрудничество между Китай и страните
от Придунавския регион“ се проведе в периода
2-4 юни 2016 г. в Университета „Овидиус“ в
гр. Констанца, Румъния. На нея присъстваха
ректорът и зам.-ректорът на Великотърновския
университет – проф. д-р Христо Бонджолов и
доц. д-р Димитър Димитров, и директорът на
Институт „Конфуций“ при ВТУ – доц. д-р Лун
Тао. Във форума се включиха над 100 участници
от Китай, САЩ, България, Румъния, Унгария,
Словакия и др. Делегатите заявиха, че Институтите
„Конфуций“ в придунавските страни се развиват
бързо през последните години. Институтите
полагат усилия, за да подпомогнат разбирането и
задълбочаването на сътрудничеството в областта
на културата, образованието и икономиката, но
е необходима още работа върху комуникацията
и обмена със страните от Придунавския регион.
Доц. Лун Tao изнесе доклад на тема: „Обсъждане
на въпроси, свързани с образователния обмен
и сътрудничеството между Китай и страните
от Придунавския регион, осъществени чрез
Институтите „Конфуций“.
The
First
International
Conference
“Cooperation between China and the Danubian
Countries” was held between 2 to 4 of June in Ovidius
University in the city of Constanța, Romania. The
rector of UVT prof. Hristo Bondzholov, PhD, the vicerector assoc. prof. Dimitar Dimitrov, PhD, and CI’s
director assoc. prof. Long Tao attended the conference
together with more than 100 other delegates from
China, the USA, Bulgaria, Romania, Hungary, Slovakia,
and other countries of the Danube river basin. The
delegates said that the Confucius Institutes have
developed rapidly in the last few years, creating the
cohesion of the cooperation between China and
other countries. The CIs are working to continue
and deepen the understanding and cooperation

on cultural, educational and economic issues, but
still more work is needed on communication and
exchange with the Danubian countries. Assoc. prof.
Long Tao, PhD delivered a report on the topic “The
Discussion of Educational Exchange and Cooperation
between China and the Danube Region Countries on
the Basis of Confucius Institutes”.

首届“中国和多瑙河流域国家合作”国际会
议于2016年6月2日 –6月4日在罗马尼亚康斯坦
察奥维第乌斯大学举行。大特大学校长赫里斯
托•邦卓洛夫、副校长季米特·季米特洛夫以及
孔子学院中方院长龙涛出席了本次会议。
来自中国、美国及保加利亚、罗马尼亚、匈
牙利、斯洛伐克等多瑙河流域国家孔子学院的代
表共100多人与会。与会代表均表示近年来孔子
学院在多瑙河流域国家快速发展，凝聚了中国与
各国合作的心血，饱含着各方孔院的默默奉献，
希望继续深耕细作，让更多沟通和交流的种子在
多瑙河流域国家生根发芽，结出更多友谊与合作
的果实。
龙涛院长还在大会上作了《基于孔子学院平
台开展中国与多瑙河流域国家教育合作》的主题
报告。
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МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ
„ДИПЛОМАТИЧЕСКИ, ИКОНОМИЧЕСКИ И КУЛТУРНИ
ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ КИТАЙ И СТРАНИТЕ ОТ ЦЕНТРАЛНА И
ИЗТОЧНА ЕВРОПА“
INTERNATIONAL CONFERENCE “DIPLOMATIC, ECONOMIC AND
CULTURAL RELATIONS BETWEEN CHINA AND THE COUNTRIES OF
CENTRAL AND EASTERN EUROPE.”
第三届“中国与中东欧政治、经济、文化关系”国际研讨会
Сред докладите бяха засегнати много
интересни теми, свързани с правото, икономиката,
културата и литературата, а пленарните доклади,
изнесени от проф. дфн Нако Стефанов и доц. д-р
Искра Мандова бяха относно формата „16+1“ и
инициативата „Един пояс – един път“, и мястото на
България в тях. Докладите ще бъдат публикувани
в трети по ред сборник в началото на 2017 г.

Извън отчетния период, през месец
ноември 2016 г., бе проведена и третата
международна научна конференция на тема:
„Дипломатически, икономически и културни
отношения между Китай и страните от Централна
и Източна Европа“. В нея с доклади участваха 21
учени, докторанти и студенти от ВТУ „Св. св. Кирил
и Методий“, Софийския университет „Св. Климент
Охридски“, БАН, Китайския университета по
геонауки в Ухан, Пекинския университет за чужди
езици, както и китайски директори на Институти
„Конфуций“ от съседна Румъния – г-жа Дун
Дзинбуо (Букурещ) и проф. Ян Джаою (Брашов).
За пръв път сред официланите гости
присъстваха двама от заместник-председателите
на Народното събрание на Р България – г-н
Янаки Стоилов, който е и съпредседател на
парламентарната група за приятелство България –
Китай“ и г-н Явор Нотев. Конференцията бе открита
от заместник-ректора по международната и
научна дейност на Великотърновския университет
– доц. д-р Димитър Димитров, от председателя на
УС на ИК – проф. Легкоступ и двамата директори.

Outside the reported period, in November
2016 was held the third international conference
“Diplomatic, Economic and Cultural Relations
between China and the Countries of Central
and Eastern Europe.” 21 scholars, PhD students
and students from University of Veliko Turnovo,
Sofia University “St. Kliment Ohridski”, Bulgarian
Academy of Sciences, CUG in Wuhan, BLCU, and
two Chinese CI directors from Romania – Mrs. Dong
Zhinbu (Bucharest) and prof. Yang Zhaou (Brashov)
participated with reports.
For the first time among the official guests
were two of the vice-chairs of the National Assembly
of Bulgaria – Mr. Yanaki Stoilov, who is also cochairman of the parliamentary group for friendship

ГОДИШЕН ДОКЛАД / ANNUAL REPORT / 年度报告 2016

68

between China and Bulgaria, and Mr. Yavor Notev.
The conference was opened by the vice rector
of International and Science Affairs – assoc. prof.
Dimitar Dimitrov, PhD, the chairman of CI’s BoA prof.
Plamen Legkostup, and the two directors.
There reports covered many interesting
topics including law, economics, culture, literature,
and the plenary reports of prof. Nako Stefanov, Dr.
habil, and assoc. prof. Iskra Mandova were on the
“16+1” Framework and the initiative “One Belt, One
Road” and Bulgaria’s place in them. All papers will be
published in a third consecutive book of reports in
the beginning of 2017.

2016年11月11日—12日，大特大学孔子学院
召开第三届“中国与中东欧政治、经济、文化关
系”国际研讨会。110余名来自相关国家教育研
究机构的专家学者、博士研究生出席会议。
大特大学副校长季米特洛夫致开幕辞，高度
赞赏了孔子学院为中保两国深入开展教育、文化
交流而贡献的力量。孔子学院理事会理事长普拉
门·列格科斯图普介绍了大特尔诺沃大学孔子学
院成立四年来取得的成绩，并向各界人士的支持
表示感谢。
会议期间，21名专家学者围绕中国与中东欧
政治、经济和文化的关系与进展进行了深入讨
论，同时还探讨了中保两国的电影、诗歌、武
术、图腾、哲学、新移民的文化适应等话题。
伊丝克拉·曼多娃院长、索非亚大学教授纳

科·史蒂芬诺夫围绕“一带一路”和“16+1合
作”作报告，就中保两国在教育和经贸关系上的
深入合作发表观点，引发热议。龙涛院长作了“
商务汉语的新思路：语言、文化、经济与地理的
融合”主题报告，计划在孔子学院下设的34个教
学点加快开展商务汉语教学，从而促进中保两国
的商贸合作。
一年一度的“中国与中东欧政治、经济、文
化关系”国际研讨会由大特尔诺沃大学孔子学院
举办，本届研讨会的学术研究成果将以论文集的
形式在保加利亚公开出版。多家地方电视台和新
闻媒体对此次研讨会进行了采访报道。
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НЯКОИ МЕДИЙНИ ПУБЛИКАЦИИ ЗА НАС ПРЕЗ ПОСЛЕДНАТА ГОДИНА
SOME MEDIA PUBLICATIONS ABOUT VT’S CI DURING THE PAST YEAR
中保媒体看大特大学孔子学院
Обмяна на добри практики във връзка с изучаването на китайски език
http://www.riotargovishte.com/bg/news-more/obmyana-na-dobri-praktiki-vyv-vryzka-s-izuchavaneto-na-kitaiski-ezik
Китайският език – повод за обмяна на добри практики
http://2sou-tg.ucoz.com/news/kitajskijat_ezik_povod_za_obmjana_na_dobri_praktiki/2015-11-04-1509
Етнолози и институт “Конфуций” ще разкажат за Нова година в Китай
http://times.bg/news/view/2219/Etnolozi-i-institut-Konfucij-she-razkazhat-za-Nova-godina-v-Kitaj
ДОБРОВОЛКА ОТ КИТАЙ УЧИ НА КИТАЙСКИ И ТРАДИЦИОННИ ТАНЦИ
htt p : / / i zve st n i k . i nfo / % D 0 % B 4 % D 0 % B E % D 0 % B 1 % D 1 % 8 0 % D 0 % B E % D 0 % B 2 % D 0 % B E
% D 0 % B B % D 0 % BA % D 0 % B 0 - % D 0 % B E % D 1 % 8 2 - % D 0 % BA % D 0 % B 8 % D 1 % 8 2 % D 0 % B 0 % D 0 % B 9 %D1%83%D1%87%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%B
A%D0%B8-%D0%B8-%D1%82/
25-годишна азиатка преподава китайски в Димитровград, докато сама учи български
http://www.dgpazar.eu/index.php?page=News&id=17728
Димитровград подготвя празненство за китайската Нова година
http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1543390
Димитровград посреща Нова година по лунния календар
http://www.dgnews.eu/news/article/3995
Китайската Нова година ще бъде посрещната в Димитровград
http://www.bta.bg/bg/c/BO/id/1257204
КИТАЙСКАТА НОВА ГОДИНА ПРАЗНУВАТ В ДИМИТРОВГРАД
http://izvestnik.info/%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B
0%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D0%B2%D0%B4%D0%B8/
Годината на маймуната по китайския календар посрещат в Димитровград
http://www.dimitrovgrad.bgvesti.net/news/212674/Godinata-na-maymunata-po-kitayskiya-kalendar-posresthat-v-Dimitrovgrad

С 12-метров дракон посрещнаха китайската нова година в Димитровград
http://haskovo.info/33655/
Изучаването на китайски език в училищата в Бургас започва през септември
http://radiomilena.com/2013/44362/%D0%B8%D0%B7%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B2%D0%
B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D
1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA-%D0%B2-%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89/
С концерт във Варна отбелязаха Китайската Нова година
h t t p : / / w w w. m o n i t o r. b g / a / v i e w / 6 5 2 3 8 - % D 0 % A 1 - % D 0 % B A % D 0 % B E % D 0 % B D%D1%86%D0%B5%D1%80%D1%82-%D0%B2%D1%8A%D0%B2-%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B0-%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0
%B0-%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0/
Концерт по повод Китайската Нова Година във Варна
http://nakratko.bg/category/76/103649
Посрещаме Китайската Нова година с изпълнения на пипа и ърху
http://www.urban-mag.com/bg/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%80%D0%B5%D1%89%D
0%B0%D0%BC%D0%B5+%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%
D1%82%D0%B0+%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0+%D1%81+%D0%B8%D0%B7%D0%BF%D1%8A%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BD%D0%B0+%D0%BF%D0%B8%D0%BF%D0%B0+%D0%B8+%D1%8A%D1%80%D1%85%D1%83/8726
Ученици от Езиковата изнесоха ревю с китайски костюми
http://www.ekip7.bg/index.php?option=com_content&task=view&id=18617
Учителката Лю Сяоуън разкри екзотиката на китайската кухня
http://www.ekip7.bg/index.php?option=com_content&task=view&id=18754
Празник на фенерите организират в Попово
http://gotargo.com/event/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%84%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0
%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82-%D0%BF%D0%BE%D0%BF/
Светещи китайски фенери полетяха в небето над Попово
http://www.targovishtebg.com/%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD/%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE/%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%89%D0
%B8-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D1%84%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%8F%D1%85%D0%B0%D0%B2-%D0%BD%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D0%B4-%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE#ixzz4N2uw001u
Отбелязваме Китайската нова година с изложба и танци в Канев център
http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1554590
Гонят злото в Ямбол с китайски дракон и български кукери
https://www.24chasa.bg/Article/5330546?utm_source=newspaper.bg&utm_medium=freetraffic&utm_campaign=nopriority
Китайски дракон и български кукери гониха злото в Ямбол (СНИМКИ)
http://www.blitz.bg/news/article/395764
Кукерландия идва по-зрелищна от всякога
http://www.elhovo.news/?p=70624
Награди от СОУ “В. Левски” - Русе от шестия национален конкурс на Институт „Конфуций“ във
ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“
http://www.ruseinfo.net/news_147857.html

Първо място и на Варненския карнавал
http://www.soulevski-ruse.org/novini/item/691-predstavihme-dostoino-sou-v-levski-na-varnenskiia-karnaval.html
Стая „Конфуций“ в Търговище – една идея по-близо до Китай
https://www.nrgtv.bg/%d1%82%d1%8a%d1%80%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%89
%d0%b5/%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%8f-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%84%d1%83%d1%86%d0
%b8%d0%b9-%d0%b2-%d1%82%d1%8a%d1%80%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%89%d0%b5%d0%b5%d0%b4%d0%bd%d0%b0-%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d1%8f-%d0%bf.html
Откриване на класна стая „Конфуций“ в I ОУ „Христо Ботев“ гр. Търговище
http://1ou.ucoz.com/news/otkrivane_na_klasna_staja_konfucij_v_i_ou_khristo_botev_gr_trgovishhe/2016-03-30-484

ra

Училище в Търговище оборудва класна стая за китайски език и култура
http://news.bnt.bg/bg/a/uchilishche-v-trgovishche-oborudva-klasna-staya-za-kitayski-ezik-i-kultuКласна стая „Конфуций“ и в Търговище
http://trud.bg/article-5398513/

Откриване на класна стая „Конфуций“ в I ОУ „Христо Ботев“ гр. Търговище
http://www.riotargovishte.com/bg/news-more/otkrivane-na-klasna-staya-konfucii-v-i-ou-hristobotev-gr-tyrgovishte
Китайската нова година и откриването на стая „Конфуций“ Търговище отбеляза с концерт
http://targovishte.tv/targovishte/obrazovanie-targovishte/item/51-kitaiskata-nova-godina-i-otkrivaneto-na-staya-konfutzii-targovishte-otbelyaza-s-kontzert
Класна стая „Конфуций“ откриха в Първо основно училище „Христо Ботев“ в Търговище
http://www.targovishtebg.com/%D1%82%D1%8A%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%BA%D0%BB%D0
%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%B9-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1
%85%D0%B0-%D0%B2-%D0%BF%D1%8A%D1%80%D0%B2%D0%BE-%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5-%D1%
85%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE-%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B2-%D0%B2-%D1
%82%D1%8A%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5
Обсъдиха се възможности за изучаване на китайски език в Сливен
http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1564629
Варна посреща China History Bridge
https://www.varna24.bg/novini/varna/Varna-posreshta-China-History-Bridge-632518
China History Bridge се проведе във Варна
http://m.dailyvarna.com/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/chinahistory-bridge-%D1%81%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D1%8A%D0%B2-%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0/14121
Китайски исторически мост
http://centre4inno.org/bg/china-history-bridge-2/
В СОУ “Васил Левски” откриват специализирана стая за изучаване на китайски език
http://www.dunavmostbg/Ruse/News/46642-v-sou-vasil-levski-otkrivat-spetsializirana-staya-zaizuchavane-na-kitaiski-ezik
В СОУ “В. Левски” - Русе бе открита първата специализирана класна стая за изучаване на
китайски език и култура, подкрепена от Институт “Конфуций” - Велико Търново
http://www.ruseinfo.net/news_149137.html
РУСЕ: В СОУ „Левски“ откриват градски център за изучаване на китайски
http://www.briagnews.bg/ruse-v-sou-levski-otkrivat-gradski-centur-za-izuchavane-na-kitaisk1/

Русенци ще учат китайски език в класна стая
http://rousse.dir.bg/news.php?id=22309850
Институт „Конфуций“ отваря дом на китайската култура в Русе
https://utroruse.com/article/711415/
Седмица на китайското кино започва в Търговище
https://www.nrgtv.bg /%d1%82%d1%8a%d1%80%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%89%d0%b5/%d1%81%d0%b5%d0%b4%d0%bc%d0%b8%d1%86%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%ba
%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%be%d1%82%d0%be-%d0%ba%d0%b8%d0%bd%d0%be-%d1%82%d1%8a%d1%80%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%89%d0%b5.html
С благодарности Димитровград изпрати преподавателката по китайски език
http://www.dgpazar.eu/index.php?page=News&id=19267
Кметът на Търговище води българска делегация в Китай
http://www.targovishtebg.com/%D1%82%D1%8A%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B
8%D1%89%D0%B5/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B8%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE/%D0%BA%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%8A%D1%82%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D1%8A%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0
%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B2%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9#ixzz4N2yypPEq
Tъpнoвcки диpeктopи yчacтвaхa в oбpaзoвaтeлeн ceминap в Китaй
http://www.dnesbg.com/obshtestvo/tarnovski-direktori-utchastvaha-v-obrazovatelen-seminar-v-kitay.html
Tъpнoвcки диpeктopи yчacтвaт в ceминap в Китaй
http://www.dnesbg.com/obshtestvo/tarnovski-direktori-utchastvat-v-seminar-v-kitay.html
ДИРЕКТОРЪТ НА ПХГ „ДАМЯН ДАМЯНОВ” СЕ ЗАВЪРНА ОТ СЕМИНАР В КИТАЙ
http://www.sliveninfo.com/all-news/item/38855-%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B5%D
0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8A%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%85%D0%B3%E2%80%9E%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D0%BD-%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D0%BD%
D0%BE%D0%B2%E2%80%9D-%D1%81%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D1%8A%D1%80%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82-%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80-%D0%B2%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9
Над 150 желаещи да учат китайски в Търговище
http://trud.bg/%D0%BD%D0%B0%D0%B4-150-%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D1%89%D0%B8-%D0%B4%D0%B0-%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%82-%D0%BA%D0%
B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B2-%D1%82%D1%8A%D1%80%D0%B3%D0
%BE%D0%B2/
Нови учителки по китайски пристигнаха в Търговище
http://www.kmeta.bg/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D
0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%
D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D1%85/
Засилен интерес по изучаване на китайски език в Търговище
https://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1613055
С двама преподаватели откриват новата учебна година по китайски език в Търговище
http://www.bta.bg/bg/c/BO/id/1434453
Сливен: Доброволка от Китай ще преподава китайски език на деца и ученици в града
http://focus-news.net/news/2016/10/04/2308263/sliven-dobrovolka-ot-kitay-shte-prepodava-kitayski-ezik-na-detsa-i-uchenitsiv-grada.html
МАЛЧУГАНИ ЩЕ УЧАТ КИТАЙСКИ В СЛИВЕНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ
http://slivenpress.bg /novini-sliven/18631-%D0%9C%D0%90%D0%9B%D0%A7%D0%
A3%D0%93%D0%90%D0%9D%D0%98-%D0%A9%D0%95-%D0%A3%D0%A7%D0%90%D0%A2-

%D0%9A%D0%98%D0%A2%D0%90%D0%99%D0%A1%D0%9A%D0%98-%D0%92-%D0%A1%D0%9B%D0%9
8%D0%92%D0%95%D0%9D%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%A2%D0%95-%D0%94%D0%95%D0%A2%D0%A
1%D0%9A%D0%98-%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%94%D0%98%D0%9D%D0%98
В три училища в Бургас стартира обучение по китайски език
http://www.economy.bg/humancapital/view/25622/V-tri-uchilishta-v-Burgas-startira-obucheniepo-kitajski-ezik
Питат бургаските ученици искат ли да учат китайски
h tt p s : / / w w w. 2 4 c h a s a . b g /A r t i c l e / 5 4 0 6 2 1 4 ? ke e p T h i s = t r u e & T B _ i fra m e = t r u e & h e i g ht = 6 4 0 & w i d t h = 9 5 0 & ca pt i o n = % D 0 % 9 D % D 0 % B E % D 0 % B 2 % D 0 % B 8 % D 0 % B D%D0%B8+%D0%BE%D1%82+24chasa.bg
В три училища в Бургас ще се учи китайски език
http://www.front.bg/bulgaria/society/nova-moda-v-tri-uchilishta-v-burgas-shte-se-uchi-kitajskiezik
Китайски в три бургаски училища. В едното вече са учили японски
http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1558519
孔子学院在“一带一路”上
http://www.hanban.edu.cn/article/2016-10/09/content_658601.htm
http://paper.people.com.cn/rmrbhwb/html/2016-10/01/content_1716669.htm
http://news.xinhuanet.com/overseas/2016-10/01/c_129309015.htm?open_source=weibo_search
通讯：勇于在大庭广众“献丑”的保加利亚“汉语学霸”
http://world.huanqiu.com/hot/2016-05/8858888.html
http://news.xinhuanet.com/2016-05/05/c_1118806400.htm
北语聘任普拉门•列格科斯图普教授为荣誉教授
http://kyc.blcu.edu.cn/art/2016/11/3/art_10052_1117657.html
我校成功举办2016年孔子学院总部/国家汉办公派教师岗前培训开班典礼
http://www.wtoutiao.com/p/266gA9Z.html
保加利亚大特尔诺沃大学前校长普拉门•列格科斯图普教授画展在北语开
http://news.blcu.edu.cn/c/2016-06-23/467666.shtml
保加利亚大特尔诺沃大学孔院举办“走进中国”文化节
http://www.hanban.edu.cn/article/2016-05/26/content_644076.htm
大特尔诺沃大学孔子学院举办元宵联欢会
http://www.hanban.edu.cn/article/2016-03/03/content_636696.htm
保加利亚大特孔院举办“小城之春”春晚
http://www.hanban.edu.cn/article/2016-02/01/content_630759.htm
季米特洛夫格勒市市长致信大特尔诺沃大学孔子学院志愿者表谢意
http://www.hanban.edu.cn/article/2016-06/20/content_647918.htm
“和平”说和平 保加利亚“汉语桥”两届冠军师出同门
http://www.aiweibang.com/yuedu/109281334.html
保加利亚孔子学院院长交流载道藏书
http://www.weixinla.com/document/69103912.html
保加利亚画家在京展出中国情缘作品
http://www.hanban.edu.cn/article/2016-06/23/content_648681.htm
保加利亚大特尔诺沃大学孔子学院闪耀缪斯国际青少年文化节
http://www.hanban.edu.cn/article/2016-07/18/content_650959.htm
第三届孔子学院总部“开放日”在京举行
http://www.hanban.edu.cn/article/2016-09/23/content_656814.htm

保加利亚国民议会议长访问北语 推动中保高级别人文交流
http://news.163.com/16/0629/13/BQNVIJ8000014Q4P.html
保加利亚国民议会议长：望有更多机会让两国文化走到一起
http://finance.ifeng.com/a/20160629/14541850_0.shtml
保加利亚画家在京展出中国情缘作品
http://news.163.com/16/0621/18/BQ3SDGG700014JB6.html
http://www.chnmuseum.cn/Default.aspx?TabId=138&InfoID=109805&frtid=144&AspxAutoDetect
CookieSupport=1
保加利亚大特尔诺沃大学孔子学院举办“中国剪纸艺术”作品展
http://www.hanban.org/article/2016-06/01/content_645230.htm
大特尔诺沃大学孔子学院举办民俗文化公开课
http://www.hanban.org/article/2016-05/18/content_642318.htm
大特尔诺沃大学孔子学院举办“历史桥”中文知识竞赛
http://www.hanban.org/article/2016-05/11/content_641077.htm
特尔戈维什特市第一学校孔子课堂举行揭牌仪式
http://www.hanban.org/article/2016-04/01/content_636483.htm
鲁塞市瓦希尔•列夫斯基中学孔子课堂举行揭牌仪式
http://www.hanban.org/article/2016-05/11/content_641018.htm
大特尔诺沃大学孔子学院举办“中国年”文化体验活动
http://www.hanban.org/article/2016-02/24/content_635635.htm
大特尔诺沃大学孔子学院举办“欢乐春节”新年音乐会
http://www.hanban.org/article/2016-02/22/content_631835.htm
保加利亚大特尔诺沃大学孔子学院外方院长Mandova Iskra为我校师生做精彩讲座
http://news.blcu.edu.cn/c/2016-05-20/458376.shtml
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